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1 Texte traduse de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș.  
Traducerea noastră s-a făcut conform: St. Jerome, 

Letters and Select Works, translated by W. H. Fremantle, 
with the assistance of the Rev. G. Lewis and the Rev. W. 
G. Martley, in NPNF II, vol. 6, edited by Philip Schaff, 
SAGE Software Albany, USA, 1996, p. 67-73.  

3



Scrisoarea 1 
 
 

Către Inocenţiu 
 

 

(Nu este prima scrisoare a sa ci, probabil, 

cea mai veche din cele păstrate. E scrisă pe la 
anul 370 d. Hr.  

Acest Inocenţiu, căruia îi este adresată 
scrisoarea, este cineva din micul grup de 

entuziaşti care îl înconjura pe Sfântul Ieronim2, 
atunci când acesta locuia în Aquileia3.  

El îl va urma pe acesta în Siria, unde va 

muri în 374 d. Hr., cf. Scrisorii a 3-a.) 
 
 

1. Mult iubitul meu Inocenţiu, m-ai 
rugat de foarte multe ori să nu trec în 
tăcere, la nesfârşit, faptele minunate care s-
au întâmplat în zilele vieţii mele.  

Refuz această sarcină din modestie. 
Însă aceasta simt acum a fi cu dreptate, 
necrezându-mă a fi în stare de un ase-
menea demers, fiindcă imediat înţeleg 
cum cuvintele calculate sunt improprii 
ludei dumnezeieşti şi cum nelucrarea, 
asemenea ca o rugină aşezată peste minte, 
face să se usuce şi mica putere de 
exprimare pe care am avut-o vreodată.  

Îmi răspunzi, spunându-mi că în 
lucrurile lui Dumnezeu trebuie să privim 
nu la munca pe care suntem capabili să o 
realizăm, ci la duhul pe care aceasta îl 

                                         
2 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome.  
3 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Aquileia.  
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presupune şi că cel care nu poate fi în 
încurcătură în cuvinte, acela se încrede în 
Cuvântul. 

 
2. Atunci, ce trebuie să fac? Această 

sarcină este dincolo de puterile mele şi 
totuşi îndrăznesc să nu o refuz.  

Sunt un simplu muritor4 neştiutor şi 
mi-am găsit locul, având grija unei nave 
care călătoreşte mereu. Dar nu am mai 
mult decât o vâslă a corabiei pe această 
mare şi am încrederea în mine însumi ca un 
zgomot şi ca o tulburare a Euxinului5.  

Văd ţărmuri prăbuşindu-se la ori-
zont6, „cer şi mare în fiecare parte”, 
întunericul coborând peste apă, norii sunt 
negri ca noaptea, numai valurile sunt cu 
spumă albă. Mă îndemni să ridic pânzele 
sus7, să dezleg velele şi să iau cârma.  

În sfârşit, ascult sfaturile tale. Și cum 
dragostea poate face toate lucrurile pe care 
şi le doreşte, și eu nădăjduiesc în Sfântul 
Duh că mă va călăuzi în drumul meu şi mă 
va mângâia în orice moment. De aceea, 
dacă nava noastră este purtată de valuri în 
dorinţa noastră spre cer, voi fi mulţumit să 
fiu povestitorul acestui drum modest.  

                                         
4 Literal: călător. Călător/ trecător prin lumea 

asta...  
5 E vorba de Marea Neagră actuală 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea), numită în 
vechime, în limba greacă: Eu;xeinoj Po,ntoj. De unde 

Pontul Euxin, adică Marea neprimitoare/ neospitalieră.  
6 Literal: dedesubtul orizontului. E vorba de o 

concreteţe faptică mutată în domeniul interiorităţii, al 
vieţii interioare a omului duhovnicesc.  

7 În bătaia vântului.  
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Însă, dacă prin vorbire mea groso-
lană8 vom eşua în mijlocul pământului 
arid datorită cuvintelor pretenţioase, poţi 
să mă blamezi ca pe unul lipsit de putere, 
atâta timp cât vei recunoaşte bunele mele 
intenţii.  

 
3. Astfel, încep cu începutul:  
Vercellae9 este un oraş ligurian10 

situat nu departe de poalele Alpilor11, 
odinioară important, dar astăzi cu oameni 
puţini şi intrat în ruină.  

Când consulul a făcut odată o vizită 
aici, o femeie săracă şi „concubinul” ei au 
fost duşi înaintea lui – acuzaţia de adulter 
fiind legată de ei de către soţ – şi amândoi 
încredinţaţi pedepselor legale ale închi-
sorii.  

La scurt timp după aceasta, s-a 
încercat să se smulgă adevărul prin 
tortură, şi când tânărul, cu carnea 
sfârtecată şi brăzdat de lacrimi, mânjit de 
sânge, a strigat cu durere din locul de 
unde era, nefericirea plină de durere a 
izbucnit afară. Însă a fost evitată durerea 
prelungită printr-o moarte grabnică.  

Fiind în mod fals acuzat pentru 
iubirea lui, acela a atras o altă acuzaţie. Și 
părea a fi fost mai nenorocit decât toţi 

                                         
8 Neinstruită, neşlefuită. Multă smerenie, pentru 

că limbajul său e o frumuseţe rară.  
9 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Vercelli.  
10 Liguria era o regiune în nord-vestul Italiei. A se 

vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Liguria.  
11 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Alpi.  
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oamenii. Și prin executarea sa aşa și era, 
întrucât, ca şi nevinovata femeie, nu 
înţelegea să se apere pe sine.  

Dar femeia, fiind puternică în virtute, 
deşi slabă cu firea, era pregătită de durerile 
torturii şi mâinile şi le păta cu murdăria 
închisorii înăuntru căreia era legată, pri-
vind cu ochii spre cer, care singur putea să 
întărească neputinţa ei în chinuri şi, pe 
când frica îi învăluia faţa12, ea zicea:  

„Tu eşti martor, Doamne Iisuse, căci 
nimic nu este ascuns, pe care să le ţină 
frâiele şi inima. Tu eşti martor, că nu a fost 
cruţată viaţa mea, deşi eu am negat 
această acuzaţie. Eu nu vreau să mint, 
fiindcă a minţi este un păcat.  

Şi tu, om nefericit, dacă vrei să ne dai 
repede la moarte, de ce trebuie să 
nimiceşti nu o singură persoană nevi-
novată, ci două?  

Căci şi eu doresc să mor. Doresc să 
pun acest trup duşmănit ca să fie omorât, 
dar nu pentru adulter. Eu îmi pun gâtul ca 
să fie tăiat. Primesc cu bucurie luciul sabiei 
asupra mea, fără să îmi fie frică. Şi cu toate 
acestea eu voi lua cu mine în moarte 
nevinovăţia mea. El nu e mort, căci el a 
fost ucis pe când dorea să trăiască”. 

 
4. Consulul, care se hrănea13 cu ochii 

din sângerosul spectacol, auzind acestea 
ca o fiară sălbatică, care după ce a gustat 

                                         
12 Printr-o expresie contemporană s-ar putea 

spune: „i se citea frica pe faţă”.  
13 Se delecta.  
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odată din sânge este întotdeauna setoasă 
să facă acest lucru, a poruncit ca chinurile 
pentru femeie să fie de două ori mai mari, 
şi scrâşnind din dinţi în mod sălbatic, îl 
ameninţa pe soldatul care se ocupa de 
execuţie cu aceleaşi pedepse, dacă nu va 
face totul, ca să stoarcă de la firava femeie 
mărturisirea aceea, pe care de la omul plin 
de tărie14 nu a fost capabil să o primească.   

 
5. Şi Domnul Iisus a trimis ajutor.   
Pentru o singură făptură a Ta, 

Doamne, acela a născocit tot feluri de 
chinuri!  

Şi i s-a legat părul de un stâlp, pe 
când trupul îi era mult mai fix legat decât 
o plasă. Focul a fost adus şi pus la 
picioarele ei. Membrele i le-a făcut să 
tremure sub loviturile celui ce o chinuia şi 
nici sânii săi nu au scăpat.  

Numai femeia a rămas neclintită15 şi a 
învins cu duhul durerile trupului, bucu-
rându-se de fericirea unei conştiinţe bune, 
faţă de care urlă în van torturile.  

Crudul judecător se ridică, învins 
fiind de furie. Ea încă se mai ruga lui 
Dumnezeu. Mâinile îi sunt smulse din 
închieturile lor iar ea şi-a întors ochii către 
ceruri.  

I se cere din nou să mărturisească cu 
gura ei vina comună a amândurora. De 
dragul mărturisirii, ea nu spune nimic şi 

                                         
14 Se referă la bărbatul ucis mai înainte şi care era 

socotit amantul ei.  
15 Neînspăimântată.   
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primejduindu-şi viaţa, face aidoma celui 
care şi-o primejduise deja.   

 
6. În acest timp, ea doar aceste lu-

cruri zicea:  
„Loviţi-mă, frigeţi-mă, sfâşiaţi-mă, 

dacă asta vreţi! Dar eu nu fac aceasta16. 
Dacă acum nu credeţi cuvintelor mele, va 
veni o zi când se vor cerne cu multă grijă 
faptele. Şi eu Îl am pe Acela, Care mă va 
judeca atunci”.   

Şi s-a purtat astfel până la sfârşit17. Iar 
cel care o bătea, privea la gemetele venite 
din partea ei. Şi acesta18 nu putea să gă-
sească un loc nelovit, în care să lovească şi 
acolo. Cruzimea lui a fost însă învinsă, 
pentru că s-a cutremurat văzând acest 
trup de care ţi se făcea milă.   

Însă consulul striga în mod isteric 
[celor din jur]: „De ce vă miraţi, mar-
torilor, că o femeie preferă să fie torturată 
până la moarte? Am luat doi oameni, care, 
cu siguranţă, au comis un adulter. Şi cred 
că e mult mai convingător ca o femeie 
vinovată să renunţe la păcat decât un tânăr 
să mărturisească acest păcat”.  

 
7. Astfel, după sentinţă, după con-

damnarea celor doi, au fost târâţi pentru a 
fi executaţi. Întregul popor însă nu putea 
să vadă această scenă. Aproape de porţi s-a 
format o îmbulzeală din cauza unei 

                                         
16 Adică să mărturisească că e vinovată, când nu e.   
17 Femeia a suportat loviturile până la moarte.  
18 Cel care o tortura.   
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mulţimi de oameni, care era fascinată de 
oraşul în care migrase.  

La prima lovitură a sabiei, capul 
tânărului neajutorat a fost tăiat şi trupul 
său a căzut în propriul său sânge. Apoi au 
chemat pe femeia care se afla în turn. Şi ea 
a căzut la pământ ca un dangăt de clopot, 
când luciul săbiei s-a înălţat deasupra 
gâtului ei care tremura.  

Dar bărbatul şi-a strâns cu multă 
tărie capul în mâinile sale, în momentul 
când trupul său a fost atins de sabia care i-
a luat viaţa în mod necruţător şi o rază de 
lumină i-a acoperit pielea trupului19, el 
având numai o rană [minoră], [atâta] cât 
să i se prelingă sângele.   

Astfel, cel care îl omorâse a văzut cu 
groază [această privelişte], mâna rămâ-
nându-i fără vlagă, fiind uimit că dibăcia 
lui în a lovi cu sabia a fost ruşinată şi a 
încercat să mai lovească încă odată. 

Iar lama [sabiei] s-a făcut neputin-
cioasă [și] în faţa femeii, arătându-se slabă 
în faţa nevinovatului ei gât, ca şi când 
oţelul s-ar fi temut de ea.  

Ofiţerul, mâniindu-se şi dorind să se 
răzbune, s-a deschis la gât, la mantie, şi-a 
adunat toată puterea, aruncând la pământ 
agrafa cu care era prinsă mantia sa şi, fără 
nicio ezitare, a vrut să lovească din nou cu 
sabia.  

„Vezi”, a strigat femeia, „cum însem-
nul [militar] a căzut de pe umărul tău?! Ia 

                                         
19 Acoperirea lui de lumină dumnezeiască.  
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de jos lucrul pentru care tu te-ai trudit atât 
de mult, pentru ca să nu îl pierzi definitiv!”.  

 
8. Care este aşadar taina acestei 

mărturisiri pe care o fac? Că moartea era 
lângă ea, dar pe aceasta nu o înspăimânta. 
Când era lovită ea se bucura, pe când 
călăul [the executioner] pălea la faţă.  

Ochii săi se vedeau ca un diamant, 
ochii aceia care au căzut pradă sabiei. Şi 
cum îndrăzneala [intrepidity] în faţa mor-
ţii parcă nu ar fi fost de ajuns, ea a 
mărturisit că este un dar această crudă 
duşmănie [la adresa ei]. Şi astfel tainica 
putere a Treimii [the mysterious power of 
the Trinity] a făcut ca şi a treia lovitură20 
să fie în van.  

Soldatul, îngrozindu-se, a aruncat 
sabia şi şi-a înfipt mâinile în gâtul ei, 
crezând că, dacă nu a putut să i-l taie, 
atunci o să o omoare prin sugrumare.  

Însă: minune nemaiauzită în toţi 
vecii!  Sabia s-a rupt de la mâner şi l-a 
arătat pe stăpânul ei neputincios, arătând 
că nu poate să o omoare.  

 
9. Lasă-mă însă să chem în ajutor 

exemplul celor trei tineri, care, fiind în 
mijlocul răcorii, deşi erau înconjuraţi de 
foc, cântau imne în loc să plângă şi, încon-
jurând turbanele lor şi sfântul lor păr [din 
cap], flăcările se arătau nevătămătoare 
[Dan. 3, 49-90, LXX].  

                                         
20 La gâtul femeii.   
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Lasă-mă să-ţi amintesc de asemenea 
istoria Fericitului Daniel, în prezenţa 
căruia, prin rugăciunea sa, a făcut să se 
ploconească21 leii [în faţa lui], cu cozile 
plecate şi cu guri speriate [Vil (TH) 1, 40-
42].  

Iar Susana se urcă prin noblețea 
credinţei ei în conştiinţa tuturor. Căci, 
după ce ea a fost condamnată printr-o 
sentinţă nedreaptă [Sus. (TH) 1, 41] a fost 
salvată printr-un tânăr insuflat de către 
Duhul Sfânt [inspired by the Holy Ghost] 
[Sus. (TH) 1, 59].  

În ambele cazuri s-a arătat mila 
Domnului! Căci, pe când Susana a fost 
eliberată prin judecător, tot la fel nu a 
putut să fie omorâtă de sabie această 
femeie, care, fiind condamnată de către 
judecător, aceasta a fost achitată/declarată 
nevinovată de către sabie22.  

 
10. Aici, oamenii şi-au ridicat cu toţii 

mâinile în apărarea femeii. Bărbaţi şi femei 
de orice vârstă s-au împotrivit călăului, 
strigând în jurul lui ca o mulţime înfuriată.  

Bărbatul, împietrit [la inimă], a vrut 
să se convingă cu ochii lui. Neliniştindu-se 
însă de cererea populaţiei, oraşul a fost 
închis şi întreaga forţă armată a fost coma-
sată.  

Ofiţerul, care era responsabil cu 
executarea criminalilor, izbucni [de la 

                                         
21 Să se plece în faţa lui.   
22 Prin aceea că sabia, din voia lui Dumnezeu, nu 

i-a tăiat capul. A refuzat să o omoare.  
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locul său], din apropierea bărbatului, şi 
murdărindu-şi părul său cărunt cu noroi, 
strigă:  

„Ce este cetăţenilor?! Vreţi să îmi 
luaţi viaţa?!! Vreţi să mă înlocuiţi pe mine 
cu ea? Cât de miloase sunt minţile voastre 
şi cât de mult vreţi să salvaţi această 
femeie condamnată, de vreţi să mor eu, 
care sunt nevinovat şi nu sunt dat morţii?”.  

Cuvintele sale către mulţime, care 
erau înduioșătoare, au întâlnit pe cei care 
erau plini de amărăciune şi în care se pe-
trecuse o schimbare extraordinară a 
simţirii lor. Mai înainte de faptul de a 
pleda pentru viaţa femeii, ei simţeau 
datoria de a se ocupa de călăul ei.   

 
11. Se aduce o nouă sabie şi i se 

încredinţează altui om. Victima este la 
locul ei şi, cu o şi mai mare tărie, ea cere 
doar ajutorul lui Hristos.  

La prima lovitură ea se cutremură. La 
a doua lovitură se zbate. Iar la a treia cade 
la pământ.  

O, mare este puterea cea mare a 
Dumnezeirii, Căreia I se cuvine toată 
lauda!  

Ea primise mai înainte 4 lovituri fără 
nicio rană, iar acum, în câteva clipe, ea a 
murit, ca şi bărbatul nevinovat, care nu 
putuse să moară în locul ei.  

 
12. Acestora, ierarhia [noastră], după 

datorie, le-a învelit trupurile pline de 
sânge în giulgiu de îngropare, i-a dat 
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pământului şi a pus deasupra lor pietre, ca 
să aibă un mormânt al lor.  

Asfinţitul soarelui a venit în grabă şi, 
prin mila lui Dumnezeu, noaptea s-a 
grăbit să vină mai repede decât de obicei.  

Dar iată că pieptul femeii se ridică23, 
ochii ei caută lumina, trupul ei se trezeşte 
la o nouă viaţă!  După ce suspină o clipă, 
ea priveşte în jur, se ridică şi poate vorbi. 
Numai atât poate să spună: „Domnul este 
de partea mea, nu mă tem. Ce poate să-mi 
facă mie omul?”.  

 
13. În acelaşi timp, o femeie în vârstă, 

care strângea fonduri băneşti pentru 
Biserică, şi-a recăpătat şi ea duhul, care s-a 
întors din cer. Şi, se pare, că dacă cursul 
evenimentelor nu ar fi fost într-adins 
astfel, trupul său ar fi fost înmormântat 
sub un alt morman [de pietre].  

Demonul vine într-o formă cenuşie în 
faţa ei24, sub chipul unui ofiţer şi întreabă 
trupul ei dacă nu a fost omorât şi îi spune 
că el doreşte să o ia cu el din mormânt. 
Căci [demonul] era surprins că nu a murit 
şi a vrut să cunoască dacă ea este încă vie. 
Ierarhia îi arătase lui un nou mort25 şi că au 
îngrămădit pietre peste ea, dar acum aude 
de la ea batjocoriri la adresa sa, ca acestea:  

„Da, e adevărat, te temi de oasele care 
au fost îngropate! Declari un nou război 

                                         
23 Adică începe să respire din nou în mormânt, 

învie din morţi.  
24 A femeii omorâte cu sabia.  
25 În sensul că el, demonul, văzuse că preoţii 

îngropaseră o femeie moartă şi nu una vie.  
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împotriva mormântului26 şi, dacă acest 
lucru nu ţi-e de ajuns, o dai pe ea spre 
rănirea dracilor, după cum sunt rănite 
păsările şi fiarele sălbatice. Însă numai 
moartea e bună pentru cineva care a 
primit 7 lovituri de moarte”.   

 
14. Mai înainte ca ofiţerul27 să se 

dezmeticească din aceste cuvinte dis-
preţuitoare, femeia s-a întors, în mod 
tainic, la casa sa28.  

Astfel, aceasta cercetând pe părinţii 
Bisericii, pentru ca să nu se dea naştere la 
suspiciuni, i-au tăiat părul scurt şi au 
trimis-o pe ea în compania unor fecioare, 
care trăiau izolat într-o casă la ţară29.  

Acolo, ea şi-a schimbat hainele în 
unele de bărbat, pentru a acoperi urmele 
rănilor ei30. Şi, iată, că după toate minunile 
săvârşite cu ea, legea striga împotriva ei31! 
Căci, e adevărat, că acolo unde se face 
exces de lege, acolo există şi multă 
nedreptate/ injustiţie. 
                                         

26 Ca cel referitor la mormântul Domnului.  
27 Dracul cu înfăţişare de ofiţer.   
28 Nu o mai ţinea legată mormântul, ci a ajuns, în 

mod duhovniceşte, imediat la casa sa, înainte ca dracul 
să se dezmeticească  asupra a ceea ce se petrecuse.  

29 Adică aveau o viaţă monahală într-un mediu 
rural.  

30 Ea a înviat, dar rănile omorârii sale au rămas 
evidente, din voia Domnului, ca ele să arate minunea 
milei lui Dumnezeu cu această femeie sfântă.  

31 Rănile sale provenite dintr-o sentinţă nedreaptă, 
spune Sfântul Ieronim, vorbesc împotriva ei şi acum, 
după înviere. Adică Dumnezeu a lăsat să se vadă 
nedreptatea sentinţei judecătorului, prin aceea că femeia 
a înviat, dar i-au rămas semnele nedreptăţii lucrate 
împotriva ei.  
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15. Dar, după cum vezi, derularea 
povestirii mele a luat sfârşit. De aceea 
facem apel la numele prietenului nostru, 
Evagrie32. Căci pe cât sunt de mari 
îndemnurile sale referitoare la Hristos, pe 
atât de mult nu le pot descrie în mod 
adecvat şi în faţa lor eu nu pot să-mi arăt 
decât propria-mi prostie. Dar am vrut să 
trec în mod deliberat peste ele, căci nu-mi 
pot reţine glasul ca să nu izbucnesc în 
strigăte de bucurie.  

Căci cine e potrivit să laude 
privegherea de care a fost capabil el la 
înmormântare, dacă pot spune asta, 
înainte de moartea lui Auxenţiu de 
Milan33, al cărui blestem a pus pe foc în-
treaga Biserică?  

Sau cine poate lăuda pe deplin 
discreţia cu care el l-a salvat pe episcopul 
Romei din ochiurile plasei pe care el le-a 
intuit foarte bine şi i-a arătat acestuia ce 
vor oponenţii săi, fapt pentru care s-a 
milostivit de încurcăturile34 lor?  

Dar din astfel de încurcături eu 
trebuie să ies precum poeţii. Tac despre 
acestea din cauza îngustimii invidiei, 
pentru vremuri de pace.  

Sunt bucuros însă că ţi-am dezvăluit 
concluzia povestirii mele. Evagrie a căutat 
o audienţă specială la împărat. Insistenţele 
sale au fost constrângătoare, l-a fermecat 

                                         
32 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Evagrius_Ponticus.  
33 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Auxentius_of_Milan.  
34 Pe care le-au provocat aceştia.  
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prin slujbele sale şi, în cele din urmă, a 
câştigat prin seriozitatea sa.  

Împăratul a dat libertate acelei femei, 
căreia Dumnezeu i-a redat viaţa.  
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Scrisoarea a 2-a 
 

 
Lui Teodosie şi celorlalţi anahoreţi 

care se liniştesc35 [împreună cu el]  
 
(Scrisoarea a fost trimisă din Antiohia în 

anul 374 d. Hr., pe când Sfântul Ieronim era încă 
în îndoială asupra viitoarei sale alegeri.  

Teodosie, cel amintit aici, pare să fie 
conducătorul anahoreţilor din deşertul sirian.) 

 
 

Cât de mult aş vrea să fiu unul 
dimpreună cu voi şi să mă ridic cu toată 
puterea mea ca să îmbrăţişez minunata 
voastră comunitate/ frăţietate! Căci acum, 
prin ochii mei cei slabi, nu sunt vrednic să 
vă privesc.  

O, căci nu pot să văd pustiul, care mi-
e drag mai mult decât orice oraş!  

O, căci nu pot să-i văd pe cei 
singuratici, sălaşele care au transformat 
[pustiul] într-un paradis, prin Sfinţii care 
s-au îmbulzit [ca să se nevoiască] întru ele!  

Însă păcatele mele m-au împiedicat 
să mă alătur fericitei voastre frăţietăţi, 
condusă, cu grijă, peste orice greşeală.  

De aceea, vă rog cu stăruinţă [şi ştiu 
că veţi face aceasta], ca prin rugăciunile 
voastre să mă mântuiesc din întunericul 
acestei lumi [from the darkness of this 
world]. Am spus aceasta şi când eram cu 
voi şi [o spun și] acum, în scris. De aceea, 

                                         
35 Care îşi caută pacea duhovnicească, împlinirea 

duhovnicească împreună cu el.  
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vă cer din nou acelaşi lucru, pentru că 
toată puterea minţii mele este închinată 
numai spre acest singur scop. Iar liniştirea 
mea împreună cu voi m-a determinat să 
iau această hotărâre.  

Însă nu voi avea putere să fac aceasta, 
decât dacă îmi vin în ajutor rugăciunile 
voastre. Căci eu mă văd că sunt o oaie 
bolnavă, care s-a rătăcit de la turmă [Lc. 
15, 6, GNT]. Şi numai dacă Păstorul cel bun 
mă va lua pe umerii Săi şi mă va purta în 
spate [Lc. 15, 5, GNT], îmi va vindeca 
picioarele mele cele şubrede. Căci numai 
făcând efortul de a mă ridica, eu voi găsi 
puterea să merg mai departe.   

Sunt fiul risipitor [the prodigal son], 
care, după ce mi-am cheltuit/ irosit partea 
mea de avere primită de la tatăl meu [Lc. 
15, 14, GNT], nu mi-am plecat încă 
genunchii sub ascultarea lui.  

Căci încă nu am început ca să mă 
dezbar de ademenirile [the allurements] 
păcatelor mele de mai înainte. Şi fiindcă 
acesta nu este un lucru mic – pentru că nu 
am început încă să mă lepăd de patimile 
mele, adică să le abandonez – acum 
diavolul mă ademeneşte în noi laţuri [new 
toils], el îmi pune noi pietre de încercare în 
calea mea [new stumbling-blocks in my 
path], mă înconjoară pe mine din toate 
părţile.  

El mă înconjoară din toate părţile, şi 
pe mare, cât şi pe uscat. Iar eu mă simt în 
mijlocul oceanului, incapabil pentru a mă 
retrage şi neputincios pentru a înainta.  
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Rămâne numai ca rugăciunile voastre 
să fie ca vântul pentru mine, adică adierea 
Duhului Sfânt să adie peste mine, cel care 
doresc să ajung la liman.  
  

20



 
 

Sfântul Augustin,  
Episcopul  Hipponei36 

(13 noiembrie 354- † 28 august 430,  
pomenit la 15 iunie în Biserica 

Ortodoxă) 

 

Scrisorile 
(28-29) 

                                         
36 Texte traduse de Pr. Dr. Dorin Octavian 

Picioruș.  
Traducerea noastră s-a făcut conform: Letters of 

St. Augustin, translated by the Rev. J. G. Cunningham, in 
col. NPNF I, vol. 1, edited by Philip Schaff, SAGE Soft-
ware Albany, USA, 1996, p. 470-482.  
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Scrisoarea a 28-a 

 
(scrisă la 394 sau 395 d. Hr.) 

 
 

Augustin trimite salutare 
către Ieronim37, 

 
mult iubit întru Domnul şi frate şi 

coslujitor al meu, şi care e demn să fie 
cinstit şi îmbrăţişat cu sinceră dragoste şi 
prietenie  

 
 

Capitolul întâi 
 

 

1. Niciodată nu mi-a fost faţa cuiva 
mai familiară decât a ta şi aşa a devenit ea 
pentru mine, prin pacea, bucuria şi ade-
vărata şi nobila sârguinţă a studiilor tale 
întru Domnul.  

Şi, de aceea, doresc mult să fiu 
familiar cu tine, căci simt că deja mă 
cunoşti şi nu eşti necunoscător al meu în-
tru nimic, în afară numai de un mic detaliu 
şi anume: cu înfăţişarea noastră proprie. Şi 
referitor la aceasta, eu nu neg faptul că nu 
doar mult binecuvântatul meu frate, 
Alipius38, te-a văzut, şi care acum este cin-
stit cu slujirea de episcop şi de care, de 
altfel, s-a făcut cu adevărat demn.  

                                         
37 E vorba despre Sfântul Ieronim. A se vedea:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Ieronim.  
38 Sfântul Alipius de Thagaste:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Alypius_of_Thagaste 
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Căci atunci când el s-a întors şi m-a 
revăzut pe mine, am fost pe de-a-ntregul 
alipit cu mintea de cele spuse de el despre 
tine. Ba, mai mult, pot spune că, înainte de 
a se reîntoarce la mine, când el s-a întâlnit 
cu tine, eu te-am văzut pe tine însuţi prin 
ochii lui39.  

Pentru că cineva care ne-ar cunoaşte 
pe noi, ar putea spune despre el şi despre 
mine, că în trup numai, şi nu în minte, noi 
suntem doi.  Căci aşa de mare este unirea 
inimilor. Pentru că atât de fermă şi de inti-
mă este prietenia noastră, care există între 
noi doi. Şi totuşi, în demnitate40 noi nu 
suntem asemănători, pentru că el este cu 
mult mai presus decât mine.  

De aceea, văzând că tu mă iubeşti, 
atât vechea comuniune duhovnicească prin 
care noi suntem uniţi unul cu altul, cât şi 
prin mult mai recenta legătură prin care tu 
mă cunoşti pe mine, adică prin gura 
prietenului meu, simt că nu este lucru 

                                         
39 Prietenii adevăraţi pot avea aceeaşi simţire, 

pentru că au aceeaşi viaţă şi aceleaşi gânduri. Pot da 
mărturii exacte despre alţi oameni care te iubesc, pentru 
că îi văd pe aceia prin dragostea pe care ţi-o poartă şi le-o 
porţi.  

Sfântul Augustin îl văzuse pe Sfântul Ieronim prin 
ochii Sfântului Alipius. Văzuse corect viaţa sfântă a 
celuilalt, pentru că Sfântul Alipius putea percepe viaţa 
curată a Sfântului Ieronim.  

Adevărata mărturie despre cineva stă în privirea 
nepătimaşă cu care îl priveşti pe celălalt. Nu poţi să-i 
cunoști cu adevărat pe oameni fără să îţi sfinţeşti viaţa. 
Cunoaşterea e o urmare directă a curăţirii de patimi. Cu 
cât eşti mai curat, pe atât poţi fi un ochi autentic, un 
analizor corect pentru ceilalţi.     

40 În demnitatea eclesiastică, pentru că acela era 
episcop, pe când el era preot pe atunci.  
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îndrăzneţ (căci ar fi cu totul necunoscut 
ţie), ca să îţi prezint frăţiei tale, consi-
deraţiile fratelui Profuturus, despre care 
noi credem că este un om fericit şi demn 
de a fi numit lucrător sârguincios al lui 
Dumnezeu, şi care poate împlini pe de-a-
ntregul eforturile noastre pe viitor, cu 
ajutorul tău.  

De aceea, se prea poate ca să fiu 
crezut îndrăzneţ pentru acest motiv. Dar el 
este un mare om, încât poate fi mult mai 
potrivit ca eu să fiu lăudat de tine prin 
intermediul lui, decât să fie lăudat el prin 
intermediul meu. Şi se cuvine, poate, ca să 
nu scriu mult în introducere, dacă doresc 
să fiu mulţumit eu însumi cu stilul formal 
al scrisorii.  

Căci mintea mea vrea să treacă mai 
departe, spre o discuţie cu tine, cu privire 
la studiile cu care noi suntem ocupaţi în 
Hristos Iisus, Domnul nostru.  

Fiindcă este o plăcere să ne dăruim 
unul altuia daruri cu mărinimie41, prin 
dragostea ta cea cu multe roade, şi în acest 
fel să ne ajutăm reciproc, pe calea pe care 
El a mers şi care e îngustă [Mt. 7, 14, GNT] 
şi pentru care trebuie să ne însoţim întru 
El.   

 
Capitolul al 2-lea 

 
 

                                         
41 Rodurile cunoaşterii împărtăşite sunt alimente 

pentru suflet. A dărui din cunoaşterea duhovnicească 
proprie înseamnă a dărui hrană duhovnicească, dragoste 
şi încredere.  
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2. De aceea, noi şi, cu noi, toţi cei 
care sunt doritori de studiu în Bisericile din 
Africa, te rugăm să nu refuzi râvna de a 
ajuta şi a munci la traducerea cărţilor ace-
lora, care au fost scrise în limba greacă şi 
care sunt mult mai proprii comentariilor 
noastre la cărţile Sfintei Scripturi.  

Astfel, tu poţi să ne pui în posesia 
acelor oameni, şi anume, în special, a 
acelora care ţie ţi se par a avea ca singură 
bucurie42 faptul de a săpa tot mai adânc în 
scrierile tale.   

Dar, te rog, să nu doreşti munca de 
traducere a Sfintelor cărţi canonice în 
latină, dacă nu urmăreşti aceeaşi metodă 
pe care ai folosit-o la traducerea cărţii Iov, 
adică făcând adăugiri şi note, pentru ca să 
se vadă astfel, în mod limpede, ce diferenţe 
există între această versiune pe care o faci 
şi cea a Septuagintei, a cărei autoritate este 
considerată ca fiind cea mai valoroasă.  

Pentru că, din partea mea, cred că nu 
este suficient să îmi exprim mirarea că 
ceva din aceste date se pot găsi în manus-
crisele evreieşti şi pe care le-au evitat 
mulţi traducători, care erau perfect fami-
liarizaţi cu limba.  

Eu nu spun că Septuaginta, privind 
acele potriviri în minte şi duh, a trecut 
peste cele care se găsesc în mod egal în 
fiecare om.  

Şi nici nu îndrăznesc în vreun fel să 
mă pronunţ şi să emit o opinie, afară de 
faptul că, în judecata mea, dincolo de 

                                         
42 Literal: plăcere.  
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această chestiune, cea mai mare autoritate 
în această muncă de traducere trebuie să 
fie cedată acelora43.  

De aceea, eu sunt foarte uluit de acei 
traducători, care, deşi se bucură de 
avantajul de a munci după apariţia 
Septuagintei şi care completează munca 
lor şi de aceea le e pe bună dreptate 
familiară, se raportează cu toată puterea la 
cuvintele şi frazele evreieşti şi, folosind 
sintaxa evreiască, aceştia nu numai că nu 
izbutesc să se pună de acord între ei înşişi, 
dar au, ca în cazul oricărui om până la 
urmă, lucruri care, şi după mult timp, 
rămân încă a fi descoperite şi aduse la 
lumină.  

Astfel, aceste lucruri sunt fie grele, fie 
pe înţeles. Şi dacă ele sunt grele44, atunci se 
crede că tu eşti asemenea acelora care au 
făcut greşeli ca toţi ceilalţi. Iar dacă ele 
sunt foarte pe înţeles, atunci se crede că 
autorii Septuagintei nu au putut să facă 
vreo greşeală.  

Gândind astfel motivele uluirii mele, 
rog bunătatea ta, ca să-mi dea un răspuns 
cu privire la acest lucru. 

 
 

Capitolul al 3-lea 
 
3. Am citit, de asemenea, unele 

scrieri, atribuite ţie, la Epistolele Sfântului 

                                         
43 Probabil celor care au tradus Septuaginta şi, mai 

pe scurt, autoritatea ultimă e a Septuagintei.  
44 Obscure, întunecate, acoperite.   
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Pavel. Citind comentariul tău la Epistola 
către Galateni, am ajuns la acel pasaj, în 
care Apostolul Petru este chemat înapoi, 
pentru ca să scape de o cursă periculoasă, 
dar care era ascunsă45.  

Căci găsind acolo pledoaria falsei 
apărări, indiferent dacă prin tine – un om 
cu o astfel de chibzuinţă – sau prin alt 
autor (dacă aceasta este scrisă de 
altcineva) sau din cauza mea, trebuie să 
mărturisesc, cu mare durere, că şi ultimul 
dintre acele lucruri, care formează opinia 
mea în cazul de faţă, este respins, dacă 
într-adevăr ele admit respingerea.  

Şi acest lucru înseamnă pentru mine 
cea mai dezastruoasă consecinţă care ar 
putea fi luată în considerare de către 
credincioşii noştri, cum că s-ar găsi ceva 
neadevărat în conţinutul Sfintelor Cărţi.  

Pentru că aici s-a spus că omul prin 
care Scriptura a fost dată nouă face greşeli 
în timp ce scrie şi ne lasă în acele cărţi ale 
sale ceva neadevărat.  

Aceasta este o  problemă – indiferent 
dacă poate fi în orice clipă o datorie – şi 
care poate înşela pe un om bun.  

Însă o altă problemă şi mai gravă – 
chiar dacă şi aceasta e o datorie – e aceea, 
că despre un scriitor al Sfintei Scripturi se 
spune că a minţit. Şi aceasta nu este o altă 
problemă [oarecare] până la urmă, ci 
aceasta e o problemă a tuturor.  

                                         
45 Se referă la capitolul al doilea de la Galateni: 

mustrarea Sfântului Petru de către Sfântul Pavel.  
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Pentru că, dacă admiţi că odinioară, 
în acest mare templu al autorităţii 
[dumnezeieşti]46, a existat o mărturisire 
mincinoasă, făcută în felul unei datorii, 
atunci nu va fi doar o singură poruncă 
[negată] din acele cărţi.  

Căci dacă apare o oarecare problemă 
în viaţa de zi cu zi sau un lucru greu în 
cele ale credinţei, se poate, prin aceeaşi 
regulă nefastă, ca acestea să fie explicate 
mai departe ca nişte porunci, în care, în 
mod intenţionat şi sub motivul unei 
datorii, autorul să declare ceea ce nu e 
adevărat.   

 
4. Pentru că, dacă Apostolul Pavel nu 

a spus adevărul, când a descoperit greşeala 
Apostolului Petru şi a zis: „Dacă tu, fiind 
evreu, trăieşti după modul de viaţă al 
păgânilor şi nu faci cele ale iudeilor, de ce 
obligi pe păgâni să trăiască ca iudeii?” (Gal. 
2, 14), dacă într-adevăr lui Petru i s-a părut 
că ceea ce a făcut el e drept, şi dacă, totuşi, 
el47, în sensul de a linişti supărarea adver-
sarilor, a zis şi a scris că Petru a făcut aici o 
greşeală, atunci, dacă noi spunem aceasta, 
ce vom răspunde când oameni perverşi se 
vor ridica şi se vor arăta pe ei înşişi ca 
nişte apariţii profetice şi vor fi aspri cu 
nunta, apărându-se prin aceea că, în toate 
câte a zis acelaşi Apostol şi a scris, el a 
confirmat legitimitatea nunţii?  

                                         
46 Se referă la Sfânta Scriptură.  
47 Sfântul Apostol Pavel.  
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Şi acest lucru se întâmplă, ca atunci 
când bărbaţii [căsătoriţi], iubindu-şi feme-
ile lor, pot deveni supăraţi pe adversari, 
declarând răspicat ce a fost greşit în 
comportamentul lor.  

Căci, într-adevăr, spun astfel de lu-
cruri, nu pentru că ei cred în ele, ci fiindcă 
astfel puteau să evite opoziţia lor. Şi nu e 
necesar, ca să mai dăm şi alte multe exem-
ple asemănătoare.  

Căci astfel de lucruri, care se leagă de 
slujirea lui Dumnezeu, pot fi prezentate 
într-un mod neevlavios, în mod inten-
ţionat fals, scriind, ca şi cum dragostea 
noastră pentru El ar putea fi reaprinsă48 de 
oameni care sunt înceţi la  inimă49. Şi, mai 
ales, ca şi când nicăieri în Sfintele Cărţi n-
ar fi autoritatea adevărului dumnezeiesc 
stând ca ceva sigur50.  

                                         
48 Stârnită.   
49 Mai pe înţeles, am putea traduce cu: neavând 

inima fierbinte, ci călduţă.  

Nu-L poţi iubi pe Dumnezeu puţin! Nu trebuie să 
vrei să Îl iubeşti puţin. Iubirea nu e ceva care nu se vede 
nicăieri, dar există undeva. Iubirea se vede imediat: atât 
iubirea pentru Dumnezeu, cât şi cea pentru oameni, 
dacă cineva le are pe amândouă. Căci ambele iubiri merg 
mână în mână.  

Cei care ne reaprind dragostea de Dumnezeu, 
sunt cei care Îl iubesc pe El. Şi cine ar iubi pe Dumnezeu 
mai mult decât Sfinţii Lui? Sfinţii ne reaprind inima, nu 
omul pervers, molâu, nu impostorul.  

De la impostor putem învăţa ambiţia de a crede că 
iubeşti, dar niciodată iubirea smerită de Dumnezeu.  

Tot la fel şi la slujbe: ne ating numai cei care ard 
cu duhul. Slujbele, fără duhovnicia slujitorului, se înţeleg 
mai puţin, chiar dacă sunt imense ca înţeles oricând.   

50 Relativismul cărţilor pretins „teologice” îl 
cunoaştem şi noi din plin. Acolo nimic nu pare ştiut în 
Ortodoxie. Noii „teologi” îşi permit să se îndoiască de 
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Pentru că nu observăm marea grijă cu 
care acelaşi Apostol ne porunceşte nouă 
adevărul, atunci când spune:  

„Şi dacă Hristos n-a înviat, atunci 
zadarnică este propovăduirea noastră şi 
zadarnică este şi credinţa voastră. Încă eu, 
cât şi noi toţi deopotrivă, suntem găsiţi 
martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, fiindcă 
am mărturisit că Dumnezeu L-a înviat pe 
Hristos din morţi; pe Care nu L-a înviat, 
dacă morţii, de altfel, nu înviază” (I Cor. 15, 
14-15).  

Şi cineva i-ar putea zice: „De ce 
suntem noi loviţi prin interpretări false, 
când lucrurile pe care le-am spus până 
acum, chiar dacă au fost false, au păzit 
foarte mult slava lui Dumnezeu?”.  

Însă el nu ar suporta nebunia unui 
asemenea om, nici fiecare cuvânt al său 
sau fiecare mişcare interioară pe care 
sentimentele sale ar face-o cunoscută, ci ar 
deschide larg căile tainice din inima lui și 
ar mărturisi cu tărie, că a spune: „izvorul 
falselor interpretări e rostit ca din partea 
lui Dumnezeu” e nu numai o crimă, ci cu 
mult mai mult. Căci astfel, nu spui în mod 
bolnav/ rău, că acesta este adevărul despre 
El51? De aceea, trebuie să fim cu mare 

                                                                                    
orice, pentru că nu au înţeles care e fundamentul 
credinței. Şi dacă ştii al Cui eşti, nu te temi. Dar dacă nu 
ştii, atunci e o mare problemă.  

51 A spune că minciuna contribuie la unirea 
Bisericii sau că adevărul poate să fie slujit şi de minciună, 
dacă e „nevoie”, e o mare hulă. Nu poţi să-I atribui 
minciuna lui Dumnezeu sau să spui că El ne minte. 
Adevărul dumnezeiesc iese în evidenţă prin el însuşi, 
chiar dacă e pus în cuvinte şi raţionamente care îl faci-
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băgare de seamă în ceea ce priveşte cu-
noaşterea noastră despre Dumnezeieştile 
Scripturi, pentru ca să conducem cu ea 
numai pe acel fel de oameni, care sunt 
plini de o mare evlavie faţă de Sfintele 
Cărţi şi de un dor imens pentru adevărul 
lor, ferindu-ne de a ne lăuda pe noi înşine 
în faţa lor cu ipoteze ale propriei gândiri, 
şi nu fiindcă nu ar fi adevărate, ci fiindcă 
este bine ca să se treacă mai degrabă spre 
ceea ce nu se înţelege, decât să ne dăm la 
iveală propriile noastre sentimente mai 
presus de adevăr.  

Căci e drept să credem că, atunci 
când cineva emite un lucru neadevărat, el 
cere să admitem ceva în care el crede în 
mod expres.  Însă doreşte,  în acelaşi timp, 
să ne impresioneze încrederea prin autori-
tatea Scripturilor Dumnezeieşti.  

 
5. În ceea ce mă priveşte, eu mă voi 

închina mereu, cu [multă] putere, în faţa a 
ceea ce Domnul mi-a dat, conducându-mă 
prin toate acele texte care se obişnuiesc a 
fi citate în apărarea ta în mod judicios, faţă 
de falsele judecăţi ale celor care nu le 
înţeleg, în sensul că oriunde e cu siguranţă 
adevărul, acele pasaje ne arată de la sine 
cele cu care trebuie să fim consecvenţi.  

Şi orice declaraţii pe care le aducem 
spre a evidenţia ceva trebuie să nu fie false, 
și nici nu trebuie ca ele să dea câştig de 
cauză falsităţii. Astfel calific eu propria ta 

                                                                                    
litează credincioşilor. Adevărul convinge oricum, dacă 
eşti smerit.  
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judecată. Căci dacă tu te-ai concentra şi 
mai mult în faţa acestui pasaj, poate l-ai 
găsi mult mai uşor decât așa cum l-ai 
considerat prima dată.  

Căci studiul mult mai atent te face să 
te mişti mult mai evlavios52. Fiindcă înţe-
legi că puterea Scripturilor Dumnezeişti 
devine tulbure (căci oricine poate crede 
ceea ce doreşte şi respinge ceea ce nu îşi 
doreşte), dacă admitem că omul prin care 
aceste lucruri au ajuns până la noi a putut 
în scrierile acelea să afirme câteva lucruri 
care nu sunt adevărate, din pricini care nu 
au nimic de-a face cu datoria sa, după 
cum, probabil, tu gândeşti să afirmi faţă de 
noi, prin intermediul unor reguli, pe care 
noi le putem înţelege ori ca o falsă putere 
ori ca o putere care nu ne îndatorează.  

Dacă facem acest lucru, atunci te rog 
să formulezi aceste reguli cu multă dis-
cernere, pentru ca să nu fie nimic ambiguu 
sau riscant în ele. 

 Iar eu rog pe Domnul nostru pentru 
tine, pe Cel care este Adevărul întrupat, ca 
să nu fiu considerat o povară sau un om 
arogant, pentru că ţi-am cerut acest lucru.  

                                         
52 Citirea cu atenţie te face să te mişti mult mai 

evlavios în înţelegerea lucrurilor sfinte. Ochiul tău e mai 
atent pentru că inima ta e mai atentă, pentru că tu devii 
delicat, iubitor faţă de adevărul dumnezeiesc.  

Când citeşti fără o minte delicată, toate lucrurile 
Scripturii par uşoare, par facile sau nimic nu ţi se pare 
logic aici.  

Mintea smerită e cheia cu care harul ne deschide 
Scriptura şi face din adevărurile ei o poartă spre sfinţenia 
lui Dumnezeu, spre cunoaşterea de sine, a oamenilor şi a 
lumii în general.  
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Căci o greşeală a mea, care are legă-
tură cu adevărul, nu merită să fie blamată 
în mod excesiv, dacă nu merită blamul 
tuturor53.  

Fiindcă e posibil ca tu să spui 
adevărul dar acesta să reprezinte o 
falsitate, fără ca tu să vrei să greşeşti cu 
ceva54.  

 
Capitolul al 4-lea 

 
 
6. Căci şi alte multe lucruri doresc să 

discut cu inima ta cea prea sinceră şi să iau 
sfat de la tine în legătură cu studiile  creş-
tine [pe care  le faci], însă această dorinţă  
a mea nu poate fi îndeplinită în limitele 

                                         
53 Cu alte cuvinte, nu trebuie să ne legăm de micile 

greşeli ale Sfinţilor, de stilul în care au formulat ceva, de 
gradul de ambiguitate al scrierilor lor sau de greşeli mici 
de comportament şi înţelegere, pe care puţini le înţeleg 
ca atare. Ci numai cele care ar sfida pe mulţi în mod 

evident trebuie condamnate în mod expres, statutar.  
54 E posibil să spui o afirmaţie şi aceea să fie falsă, 

fără ca tu să ştii că sursa citată de tine nu e autentică. 
Poţi fi dus în eroare de o traducere falsă a textelor sau 
poţi să crezi pe unii oameni de încredere, pe cuvânt, fără 
să cercetezi şi tu ceea ce au scris ei şi aceia să fi greşit 
într-un anumit punct al cercetării.  

Iei de bună o minciună şi o transmiţi şi altora. 
Deşi tu nu ai intenţia de a minţi, afirmaţia preluată fără 
verificare devine păgubitoare.  În această situaţie, cel care 
emite ceva fals fără ca să ştie acest lucru nu e blamabil că 
a minţit (pentru că nu a avut intenţia să mintă), ci e 
blamabil că nu a cercetat veridicitatea afirmaţiilor pe care 
le-a preluat.  

Şi dacă nu avem unde să le verificăm, prin cine să 
le verificăm? Şi dacă ele sunt unica noastră sursă de 
informare? Problema preluării datelor cât şi cea a marjei 
lor de eroare rămân foarte dilematice.  
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niciunei scrisori. Prin scrisoare pot numai 
să îndeplinesc ceea ce înseamnă a te purta 
frăţeşte. Căci sunt bucuros să îţi aduc la 
cunoştinţă profitul pe care conversaţia cu 
tine mi l-a adus prin dulceaţa şi  folosul ei.  

Nicidecum eu nu mă văd cu ceva mai 
presus faţă de el, deşi el poate înţelege mai 
puţin din tine decât eu aş dori. Şi dacă el 
şi-ar cere iertare faţă de mine, zic eu, eu 
m-aş mărturisi tot la fel de discret, primin-
du-te mai degrabă în casa mea.  

Căci eu văd că mintea lui este mult 
mai pregătită pentru a fi săturată, fără 
doar şi poate, cu cele de care m-ai 
întrebat. Şi astfel, dacă el ar reveni, eu am 
încredere că ar fi foarte fericit de binecu-
vântarea lui Dumnezeu şi aş spune tuturor 
că inima sa a fost plină de tine, iar eu aş 
simţi că în conştiinţa mea sunt neîmplinit 
şi plin de dor din cauza prieteniei pe care 
ţi-o port.  

Prin urmare, eu voi fi mai sărac şi el 
mai bogat decât suntem acum. Acest frate 
poartă cu el câteva din scrierile mele, pe 
care, dacă tu ai vrea să ai condescendenţa 
să le citeşti, eu te-aş ruga să le revizuieşti 
cu frăţeasca ta sinceritate dar şi cu preci-
zie.  

Căci spune Scriptura: „Dreptul mă va 
mustra şi mă va dojeni cu milă, iar uleiul 
păcătoşilor nu va unge capul meu” (Ps. 140, 
5). Şi eu înţeleg din acestea, că acela îmi 
este un prieten adevărat, care mă mustră 
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pentru ca să mă vindece, în comparaţie cu 
unul care îmi unge capul meu cu linguşiri55.  

Căci eu găsesc că lucrul cel mai greu e 
acela de a avea o dreaptă judecată, când eu 
scriu ceea ce am de scris, fiindcă sunt ori 
foarte atent, ori foarte năvalnic. Căci pen-
tru a-mi vedea propriile greşeli, eu prefer să 
le aud din dojenile pe care mi le aduc cei 
care sunt mult mai capabili decât mine.  

Şi aceasta o fac, pentru ca să nu am, 
atunci când eu ies singur din vreo greşeală, 
motive ca să mă automăgulesc (uneori în 
mod foarte justificat) şi să gândesc că pro-
pria mea judecată m-a făcut în stare să ies 
dintr-o nedreaptă înţelegere a minţii mele.  

                                         
55 Mustrările pot fi percepute ca dure pe moment, 

chiar nejustificate. Dar dacă ele sunt reale, atunci vor 
folosi celui care ia aminte la ele. Mustrarea e o faţă 

atentă a dragostei sau e faţa celui care te iubeşte şi care 
nu vrea ca tu să rămâi într-o greşeală, într-o eroare care 
te dezavantajează.  

Dragostea reală ştie să-ţi zâmbească, să se bucure 
cu tine, să te entuziasmeze, dar ştie să te aducă şi cu 

picioarele pe pământ, să te facă să fii realist, să îţi arate 
verde în faţă unde eşti tu deficitar.  

Linguşelile, felicitările nejustificate, meschine, 
sfaturile care nu te duc unde trebuie, adică la Dumnezeu 
şi la mersul propriu al vieţii tale, nu fac decât să îţi ungă 
înţelegerea cu miasme duplicitare, să te facă să te auto-
iluzionezi, să te auto-coconifici.  

Cocoana doar cu fuste, dar fără statutul 
intelectual de doamnă se bucură de oricine îi face 
temenele, de oricine o complimentează. Ea crede că toţi 
sunt orbi când o laudă, pentru că nu îşi dă seama că 
mulţi o persiflează când o bagă înseamă.  

Prietenul adevărat însă e un om care te cenzurează 
dramatic, pentru că vrea ca nimeni să nu râdă de tine. 
Cine îţi vrea binele, îţi arată şi erorile tale. Şi dacă nu ştii 
să-i mulţumeşti celui care te mustră cu dragoste, nu ştii 
nici să vezi în el, în toată splendoarea ei, dragostea pe 
care ţi-o poartă.  
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Scrisoarea a 29-a 
 

(anul 395 d. Hr.) 

 
 

O scrisoare de la un prezbiter din 
episcopia Hippo, către Alipius, episcop de 
Thagaste, referitoare la aniversarea zilei de 
naştere a lui Leontius, fostul episcop de 
Hippo.   

 

 

1.  În lipsa fratelui Macarie, eu nu am 
fost capabil să scriu ceva precis, despre un 
lucru față de care nu simt altceva decât 
îngrijorare. Şi spun aceasta, deoarece el se 
va întoarce curând şi ceea ce vom putea să 
facem cu ajutorul lui Dumnezeu, aceea 
vom face.  

Căci fratele nostru, fiind locuitor al 
oraşului vostru, ca unul care a fost cu noi, 
a fost în stare suficient de mult să vă 
asigure de toată grija pe care o avem, 
[atunci] când s-a întors la voi.  

Cu toate astea, lucrul pe care Domnul 
mi l-a dat mie este unul foarte de cinste, 
acela de a fi subiectul acestei corespon-
denţe, care ne ajută foarte mult ca să ne 
mângâiem unul pe altul.  

Şi, mai mult decât atât, un lucru pe 
care îl câştigăm este acela, că eu cred că 
am fost foarte mult ajutat de cererea 
voastră faţă de mine, văzând că nu pot să 
constrâng faptul ca mijlocirea să fie de 
partea noastră.  
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2. De aceea, cred că nu e o pierdere de 
timp să vorbesc despre milostivirea voastră 
care ne umple. Fapt pentru care, unindu-
vă în sărmanele noastre rugăciuni pentru 
această milă pe care am primit-o mai 
înainte, acum vă puteţi uni cu noi în a da 
mulţumiri pentru ceea ce deja am primit.  

Căci v-am informat, după plecarea 
voastră, despre cei care s-au manifestat 
violent şi au declarat că ei nu pot să ad-
mită interdicţia [cu care pactizaseră când 
eraţi aici], din timpul sărbătorii pe care o 
numesc Laetitia [Uitare].  

Am încercat în van să ascund orgiile 
lor sub un nume frumos. Însă acest lucru 
s-a întâmplat la momentul cel mai potrivit 
pentru mine. Pentru că prin tainica mai-
înainte-orânduire a lui Dumnezeu Atot-
ţiitorul, a făcut să cadă în a patra sfântă zi 
acest capitol din Evanghelie, care, expus 
după conţinutul său literal, are urmă-
toarele cuvinte: „Nu daţi cele sfinte câi-
nilor, nici nu aruncaţi perlele înaintea por-
cilor” [Mt. 7, 6].  

Şi am propovăduit despre câini şi 
despre porci în aşa fel, încât am silit pe cei 
care protestau cu obstinaţie scorţoasă 
împotriva sfintelor învăţături şi care se dă-
duseră la ruşinoase plăceri trupeşti [the 
abominations56 of carnal pleasures], să se 
înroşească de ruşine. Şi am continuat prin 
a le vorbi, ca ei să înţeleagă, în mod 
deschis, cât de stricător57 e ceea ce fac ei 

                                         
56 Deopotrivă dezgustătoare şi ruşinoase.  
57 Omorâtor de suflet.  
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sub numele religiei, între zidurile Bisericii, 
aceasta în care, dacă ar face ceea ce fac în 
casele lor, atunci s-ar comporta ca unii 
care nu mai au nimic sfânt, adică nu mai 
au parte la cele care sunt perlele Bisericii58. 

 
3. De aceea, aceste cuvinte au fost 

primite foarte bine, cu toate că s-au îngrijit 
foarte puţin de această întâlnire cu noi şi, 
pentru toţi, nu a fost decât un mare 
semnal de alarmă.  

Însă, când acest discurs, după 
abilitatea şi zelul fiecăruia, a fost cunoscut 
şi de către alţii, de la cei care l-au ascultat 
de la noi, am avut parte de mulţi oponenţi 
[faţă de poziţia noastră].  

Dar când a sosit dimineaţa Qua-
dragesimii/ Patruzecimii/ Păresimilor, şi o 
mulţime mare de oameni s-a adunat la 
ceasul citirii din Scriptură, a fost citit acest 
pasaj din Evanghelie, în care Domnul 
spune, despre cei care vindeau în templu 
şi despre mesele schimbătorilor de bani pe 
care El le-a răsturnat, că aceasta, Casa 
Tatălui Său, a ajuns o peşteră de tâlhari, 
dintr-o Casă a rugăciunii [a den of thieves 
instead of a House of prayer] [Mt. 21, 13].  

După ce le trezisem atenţia prin 
subiectul anterior, în care am vorbit fără 
moderaţie despre porci, eu însumi am citit 
acest capitol, aducând un alt argument, 
care să dovedească marea mânie şi zelul 
Domnului nostru împotriva orgiilor pline 

                                         
58 Probabil la ascultarea cuvântului dumnezeiesc şi 

la primirea Sfintelor Taine.  
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de beţii, care sunt dispreţuite pretu-
tindeni, prin aceea că El a scos din templu 
pe cei care vindeau lucruri legale şi, mai 
ales, lucruri care se vindeau celor care 
aveau nevoie de ele pentru sacrificii, 
pentru ca să câştige milostivire [din partea 
lui Dumnezeu].  

Şi când i-am întrebat, cum văd ei pe 
cei care îşi vând strictul necesar sau pe cei 
care beau în neştire, prin acestea am făcut 
legătura cu peştera de tâlhari.  

 
4. Mai mult decât atât, după pasajele 

Scripturii pe care mi le pregătisem deja şi 
pe care le aveam în mâinile mele, am 
purces la a le vorbi despre neamul 
evreiesc, care este lipsit cu totul de spiritu-
alitatea religiei; că nu ţin sărbătorile, deşi 
au sărbători liniştite sau, mai degrabă, au 
sărbători care dispreţuiesc lipsa de cum-
pătare, şi că în templul lor nu s-a adus 
niciodată Trupul şi Sângele Domnului şi 
că, în istorie, ei nu au fost niciodată 
excitaţi de vin la o sărbătoare publică, care 
este pentru închinare, cu excepţia situației 
când au făcut sărbătoare înaintea unui 
idol, pe care şi l-au construit [Ieș. 32, 6, 
LXX].  

Şi când am spus aceste lucruri, atunci 
am luat manuscrisul de la slujitorul meu59 
şi le-am citit întregul pasaj. Şi când le-am 
reamintit acestora şi cuvintele Apos-
tolului,  care spune prin ce se disting creş-

                                         
59 Era ajutat cu cărţile de cult de către un alt cleric 

sau de un slujitor al altarului.  
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tinii de evreii încăpăţânaţi [the obdurate 
Jews] şi anume, prin aceea că ei sunt 
epistola sa, care nu e scrisă pe piatră, ci pe 
tablele de carne ale inimii [II Cor. 3, 3, 
GNT], atunci am întrebat, cu cea mai mare 
durere, cum se face că Moise, slujitorul lui 
Dumnezeu a rupt amândouă tablele de 
piatră [Ieș. 32, 19, LXX] datorită condu-
cătorilor lui Israel, iar eu nu pot să rup 
inimile celor pe care, fiind oamenii 
iconomiei Noului Legământ, nu-i pot face 
să dorească în timpul prăznuirii sfintelor 
zile, ca să se pocăiască de excesele făcute 
în mod public, de care cei din poporul 
iconomiei Vechiului Legământ erau nu 
numai vinovaţi, ci acesta reprezenta un act 
de idolatrie.  

 
5. De aceea, luând înapoi manuscrisul 

Ieşirii, am purces la o detaliere, după cum 
mi-a permis timpul, a crimei beţiei, fapt 
pentru care, luând scrierile Apostolului 
Pavel, le-am arătat ce a vorbit el despre 
păcate, citind textul:  

„Dacă vreun om care se numeşte 
frate este desfrânat, sau lacom, sau ido-
latru, sau batjocoritor, sau beţiv, sau că-
mătar, cu unul ca acesta nu sta la masă!” [I 
Cor. 5, 11].  

Le-am reamintit, în mod mişcător 
[pathetically], cât de mare este pericolul 
nostru de a mânca [la masă] cu cei care se 
fac vinovaţi de necumpătare în propriile 
lor case.  
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Şi la acestea le-am citit şi puţin dintr-
o altă epistolă, a aceluiaşi Apostol: „Să nu 
vă înşelaţi: nici desfrânaţii, nici idolatrii, 
nici adulterii, nici efeminaţii/ homo-
sexualii, nici cei care abuză pe alţii în 
vreun fel, nici lacomii, nici beţivii, nici 
batjocoritorii, nici cămătarii nu vor moş-
teni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi unele ca 
acestea aţi făcut şi voi. Dar acum v-aţi 
spălat, dar acum v-aţi sfinţit, dar acum 
sunteţi îndreptaţi în numele Domnului 
Iisus şi prin Duhul Dumnezeului nostru” [I 
Cor. 6, 9-11].  

După citirea acestora, am încercat să 
arăt care credincioşi aud aceste cuvinte, 
cum că „voi v-aţi spălat”, dacă ei primesc 
în inimile lor, adică în templul interior al 
lui Dumnezeu, astfel de plăceri ruşinoase, 
care îi fac să fie azvârliţi din Împărăţia 
Cerurilor.  

Astfel am ajuns la pasajul: „Când voi 
vă adunaţi la un loc, această Cină a 
Domnului nu este mâncare. Pentru că 
mâncând, fiecare îşi ia înaintea altora cina 
sa. Şi unul este flămând iar altul este beat. 
Nu aveţi case ca să mâncaţi şi să beţi sau 
dispreţuiţi voi Biserica lui Dumnezeu?” [I 
Cor. 11, 20-22].  

După ce le-am citit acestea, i-am 
rugat în mod special să remarce faptul, că 
nici praznicele nevinovate şi cumpătate n-
au fost permise în Biserică. Pentru că 
Apostolul nu spune: „Oare nu aveţi voi 
case în care să vă îmbătaţi?”. Ci aici s-a 
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referit numai la beţie, ca la una improprie 
Bisericii.   

Însă [el a spus]: „Oare nu aveţi case 
ca să mâncaţi şi să beţi?”. Aceste lucruri 
sunt îngăduite, dar nu sunt îngăduite în Bi-
serică, ci oamenii trebuie să îşi pregătească 
cele necesare hranei în casele lor.  

Însă acum, prin stricarea vremurilor 
şi prin relaxarea morală am lăsat-o mai 
moale cu toate, aşa că nu mai insistăm 
prea mult pe sobrietate în casele oa-
menilor, şi nu mai îndrăznim să cerem 
toate acestea. Căci locul unde se pot res-
tricţiona excesele tolerabile sunt propriile 
lor case.  

 
6. Le-am reamintit, de asemenea, 

pasajul din Evanghelie, pe care îl 
expusesem cu o zi înainte,  în care se vor-
beşte despre falşii proroci: „Îi veţi cunoaşte 
după roadele lor” [Mt. 7, 16].  

Şi i-am invitat să-şi amintească faptul 
că, în acest pasaj, faptele noastre sunt 
indicate prin cuvântul: roade.  

Astfel i-am întrebat ce fel de roade ale 
beţiei am putea numi, după care am citit 
pasajul din Epistola către Galateni:  

„Acum faptele trupului sunt evidente, 
şi acestea sunt: adulterul, desfrânarea, 
necurăţia, pofta, idolatria, vrăjitoria, ura, 
duşmănia, întrecerile60, mânia, cearta, re-
voltele, ereziile, invidiile, uciderea, beţia, 
petrecerile şi altele de acest fel. Despre 
care v-am spus mai înainte şi  pe care le 

                                         
60 Emulația rea, întrecerile în fapte rele.  
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făceaţi în trecut. Dar cei care fac asemenea 
lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dum-
nezeu” [Gal. 5, 19-21].  

După aceste cuvinte am întrebat din 
nou: Cum se face că Dumnezeu, Care a 
poruncit creştinilor să fie cunoscuţi după 
roadele lor, nu a spus că aceştia, creştinii, 
trebuie să fie cunoscuţi după rodul beţiei? 
Şi am adăugat la acestea, că trebuie să 
citim ce urmează acelor cuvinte: „Dar 
roada Duhului este dragostea, pacea, 
îndelunga-răbdare, delicatețea, bunătatea, 
credinţa, blândeţea, cumpătarea” (Gal. 5, 
22-23).  

Şi le-am arătat să vadă cât de ruşinos 
şi de plâns este, dacă, deşi sunt nemul-
ţumiţi să trăiască în casele lor făcând astfel 
de fapte ale trupului, ei şi-i doresc pe cei 
care fac acestea. Căci prin ele [afectează] 
cinstea Bisericii şi tot ceea ce ţine de locul 
închinării, dacă permit să existe grupuri de 
petrecăreţi şi de beţivi.  

Şi prin aceasta ei nu arată Domnului 
că au roadele Duhului întru ei, pe care, 
prin autoritatea Scripturii şi prin lacrimile 
mele, ei trebuie să le dea şi prin ele să 
prăznuiască cel mai plăcut aceste zile 
sfinte. 

 
7. Acestea fiind spuse, am returnat 

manuscrisul şi cerându-mi-se să  vorbesc, 
am pus înaintea ochilor lor, cu toată pute-
rea mea, pericolul care mă paşte pe mine şi 
despre care Domnul ne-a spus să ne dăm 
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silinţa. Adică pericolul de a mi se răsplăti, 
datorită lor, ca şi cum le-aş fi făcut eu.  

Căci trebuie să dau socoteală Păsto-
rului celui mare. Şi de aceea i-am rugat pe 
ei, ca pentru smerenia Sa, pentru insultele 
de negrăit, pentru loviturile şi scuipările în 
faţă pe care le-a îndurat, Cel Căruia I s-au 
străpuns mâinile şi a fost încoronat cu 
coroană de spini, şi pentru crucea şi 
sângele Său să aibă milă de mine până la 
sfârşit, dacă le displac unii ca aceştia61 şi 
vor să aibă o negrăită dragoste şi preţuire 
faţă de mine şi de vârsta cinstitului 
Valerius. Adică a celui care nu a avut 
reţineri ca să fie de partea mea şi de dragul 
lor s-a expus la pericol şi le-a spus cu 
durere cuvântul adevărului şi care le-a 
mărturisit că venirea mea aici este un 
răspuns la rugăciunile sale.  

Şi, cu siguranţă că nu am venit să mă 
bucur că împart cu ei [moartea] sau să văd 
moartea ascultătorilor noştri, ci am venit 
să mă bucur că împart cu ei eforturile lor 
pentru viaţa veşnică.  

În concluzie, le-am spus că am 
hotărât aceasta62, întru nădejdea Celui 
care nu minte niciodată şi Care ne-a pro-
mis nouă prin gura Prorocului, adică a 
Domnului nostru Iisus Hristos: „Dacă fiii 
Mei vor uita legea Mea şi nu vor umbla în 
judecăţile Mele, dacă ei Îmi vor călca legile 
şi nu Îmi vor ţine poruncile, Eu le voi cer-

                                         
61 Se referă la cei care beau în timpul unor 

petreceri dezmăţate până la refuz.  
62 Ca să vină la ei să le slujească.  
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ceta păcatele lor cu varga şi nedreptăţile 
lor cu bătăi. Niciodată însă dragostea Mea 
milostivă nu o voi lua de la el” [Ps. 89, 30-
33, KJV].  

De aceea am spus şi eu, că îmi pun 
nădejdea întru El, dacă ei dispreţuiesc gre-
utatea cuvintelor [the weighty words] care 
au fost citite şi rostite lor, pentru că El îi va 
cerceta cu varga şi cu bătăi şi nu îi va lăsa, 
ca să fie judecaţi împreună cu cei ai 
lumii63.  

În această sfătuire eu mi-am pus 
toată puterea în gândul şi nădejdea că, în 
eventualitatea unei mari neorânduieli, 
Domnul şi Stăpânul nostru va împlini toate 
după buna Sa plăcere. Însă nu mi-am 
curmat lacrimile care m-au podidit dintru 
început64.  

Şi pe când le spuneam aceste lucruri, 
i-am mişcat spre lacrimi şi pe cei care, la 
început, credeau că nu au niciun rost 
acestea65 şi nici eu nu m-am putut abţine, 
ca să nu le urmez exemplul.  

Şi când noi am început să plângem 
împreună, am încheiat predica mea cu o 
deplină încredinţare, că ei vor începe să 
denunţe astfel de abuzuri. 

 
8. Însă, în dimineaţa următoare, când 

se făcea de ziuă, erau destui cei care, după 
obiceiul lor, se dedaseră la mâncare şi 
băutură în exces. Şi am primit ştirea că 
                                         

63 Idee paulină.  
64 De la începutul vorbirii sale către ei. Plângea în 

timp ce le spunea aceste cuvinte.  
65 Lacrimile.   
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cineva, deşi prezent la predica mea, deşi 
nu a încetat a se tângui, însă având atâta 
putere acest obicei detestabil asupra lor, 
neavând alt argument, totuşi se întreabă: 
„De ce este interzis acest lucru? Oare nu 
au existat creştini în timpurile mai vechi, 
care nu s-au opus acestui obicei?”.  

Auzind aceasta, am cunoscut nu 
numai ce putere are asupra lor [obiceiul 
acesta], pe care eu nu l-am putut sur-
monta, ci am înţeles modul în care ei 
rămân în gândurile lor/ la judecăţile lor, 
după cum citim în prorocia lui Iezechiel.  

Căci santinela plăteşte cu sufletul său 
dacă dă de primejdie. Însă cum oamenii 
refuză să îi dea atenţie66, îmi vine să 
dezbrac hainele67 şi să plec. Însă Domnul 
mi-a arătat că nu ne lasă singuri şi m-a 
învăţat cum întăreşte El pe cei care se 
încred întru Sine.  

Pentru că mai înainte vreme, când eu 
mă pregăteam pentru amvon, multe 
persoane se plângeau de împotrivirea pe 
care o aduce obiceiul încetăţenit de mult 
timp, lucru care s-a întâmplat şi în cazul 
meu.  

Dar primindu-i pe ei cu bunăvoinţă, 
prin puţine cuvinte, i-am adus la o bună 
cugetare. Şi când ei au venit ca să mă audă 
predicând, am pus de-o parte lectura 
[scripturală] pe care eu mi-o pregătisem, 
socotind-o nenecesară [în acel moment] şi 

                                         
66 El e santinela, supraveghetorul, cel care are grijă 

de cei credincioşi.  
67 Hainele clericale, preoţeşti.  
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am spus câteva cuvinte despre problema 
discutată mai sus.  

Adică despre subiectul: „De ce se 
interzice acum acest obicei?”.  

Şi le-am spus că la această întrebare, 
cel mai scurt şi bun răspuns este: „Să 
punem acum de-o parte ceea ce se cu-
venea să interzicem de mult timp”.  

 
9. Şi cu toate că ni se pare un lucru 

minor de reproşat acelora, care au trăit 
înaintea noastră, fie că l-au tolerat, fie că 
au îndrăznit să admită aceste manifestări 
excesive şi nedisciplinate ale mulţimii, le-
am explicat circumstanţele în care un 
astfel de obicei nu a răsărit, în mod 
neapărat, în Biserică.  

Şi anume, pe timp de pace, după 
persecuţii violente şi numeroase, mulţime 
de păgâni, care doriseră să îşi asume 
credinţa creştină, au dat înapoi, fiindcă 
erau învăţaţi cu ospeţele închinate slujirii 
la idoli, cu petreceri şi beţii, şi nu le era 
uşor să se acomodeze cu durerea şi cu ce 
este obişnuit.  

Acestea li s-au părut bune străbunilor 
noştri [our ancestors], făcând un anume 
timp iconomie acestei neputinţe şi permi-
ţându-le să petreacă, în locul ospeţelor la 
care ei renunţaseră, la ospeţe închinate 
Sfinţilor Mucenici. Acestea au fost ţinute 
nu ca înainte, cu manifestări lumeşti, ci au 
fost percepute ca ceva iconomic.  

Însă, am adăugat eu, acum, când ei 
sunt persoane legate cu totul de numele 
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lui Hristos şi se pleacă jugului ascultării 
Sale dumnezeieşti, e bine să revină la 
sobrietatea de mai înainte. Adică să se 
înfrâneze, pentru ca să cinstească şi să se 
teamă de El, de Cel care le-a stabilit 
lucrurile spre care să se mişte. Căci timpul 
de faţă ne cere de la toţi ca să nu 
îndrăznim să aruncăm credinţa creştină ci 
să începem să mergem după voinţa 
Domnului.  

Şi începând de acum, noi trebuie să 
arătăm că suntem creştini, prin aceea că 
aruncăm de la noi toate acele infirmităţi 
îngăduite, care au apărut mai înainte 
vreme, ajungând astăzi obicei. 

 
10. Apoi le-am urat să urmeze 

exemplul Bisericilor de dincolo de mare, pe 
acelea în care aceste practici nu au fost 
niciodată tolerate, şi unde oamenii au fost 
puşi deja să asculte de sfatul bunilor con-
ducători bisericeşti.   

Şi exemplul nostru, în care avem de-a 
face cu excesul folosirii vinului, în Biserica 
Fericitului Apostol Petru, a fost curmat 
mai înainte ca să devină o practică.  

Şi am spus, în primul rând, că am 
auzit că aceste excese, deşi au fost interzise 
– dar fiindcă locul nostru a fost departe de 
puterea de supraveghere a episcopului şi 
fiindcă în acest oraş există o multitudine 
de persoane trupeşti la minte şi, în special, 
străini, fapt pentru care există un continuu 
aflux de populaţie – oamenii s-au agăţat de 
ele cu multă forţă, pe măsura neştiinţei lor, 
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fapt pentru care, a stârpi acum un astfel de 
mare rău nu mai e posibil.  

Astfel, am continuat eu, dacă vrem 
să-l cinstim pe Apostolul Petru, se cuvine 
ca noi să ascultăm cuvintele sale şi, mai 
degrabă, să privim la Epistolele sale, în 
care mintea sa ni se face cunoscută nouă, 
adică despre locul slujirii, pe care nu o 
cunoaştem. Şi imediat am luat manus-
crisul şi am citit cuvintele sale:  „Întrucât 
Hristos a suferit pentru noi în trup, 
întrarmaţi-vă şi voi cu aceeaşi minte, cum 
că cel care suferă în trup moare păcatului. 
Ca el să nu mai trăiască mult timp în trup 
după poftele oamenilor, ci după voinţa lui 
Dumnezeu. Căci în vremurile trecute noi 
am făcut destul fapte după voia nea-
murilor, când umblam în desfrânări, 
plăceri, în beţii cu vin mult, petreceri, 
ospeţe şi idolatrii îngrozitoare” [I Petr. 4, 1-
3].  

După acestea, când eu am văzut că 
toţi consimt să se întoarcă la dreapta 
cugetare [right mind] şi vor să renunţe la 
obiceiul împotriva căruia eu am protestat, 
i-am sfătuit să se adune după-amiaza 
pentru a citi cuvintele lui Dumnezeu şi 
pentru a cânta psalmi68. Pentru ca astfel să 
ajungem să prăznuim sărbătoarea în cea 
mai bună curăţie şi evlavie.  

Şi aceasta, prin numărul închină-
torilor [the number of worshippers], care s-
au adunat în acest scop, am făcut să 

                                         
68 Adică i-a invitat la Vecernie, unde se cântau 

psalmi şi se predica din Scripturi.  
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devină evidentă călăuzirea după raţiune şi 
aceasta să robească dorirea lor.  

Prin aceste ultime cuvinte am 
concluzionat predica mea. 

 
11. În acea după-amiază s-a adunat un 

mare număr de oameni, mai mulţi decât 
înainte de prânz, şi am citit şi am cântat, 
variind lucrurile, până la ceasul când am 
ieşit însoţit de către episcop.  

Când am ajuns, am citit doi psalmi. 
Astfel, bătrânul [Valerius] m-a constrâns 
pe mine prin porunca sa expresă, ca să 
spun ceva oamenilor. Dar, mai mult ca să 
mă scuz, am dorit să închid îngrijorarea 
acelei zile. De aceea am ţinut un mic dis-
curs, pentru ca să îmi exprim mulţumirea 
către Domnul nostru.  

Şi cum noi auzeam zgomot de săr-
bătoare, pe care îl găsim, de obicei, în 
biserica ereticilor, care prelungesc petre-
cerile lor (faţă de care noi suntem diferiţi), 
am remarcat această frumoasă zi în con-
trastul ei cu noaptea.  

Şi am spus, că aşa cum, atunci când 
totul în jur este negru, puritatea albului 
este foarte plăcută, tot la fel întâlnirea 
noastră pentru sărbătoarea duhovnicească 
nu are mai puţină dulceaţă pentru noi 
decât plăcerile trupeşti, care sunt înde-
plinite în exces de cei care le acceptă.  

Şi i-am povăţuit spre dorinţa înfocată 
pe care noi o avem pentru praznice, pe 
care, dacă ei ar gusta-o, ar vedea bună-
tatea Domnului. În acelaşi timp am spus că 
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cei care se tem să dea peste ceva care le 
distruge obiectul dorinţei lor, vor vedea că 
fiecare are parte de ceea ce el cinsteşte.  

O avertizare expresă ne-a dat Apos-
tolul, când a vorbit despre: „Dumnezeu 
este pântecele lor” [Filip. 3, 19]. Adică, 
atunci când el a spus undeva, că: 
„Mâncarea este pentru pântece şi pânte-
cele pentru mâncare. Dar Dumnezeu le va 
distruge pe amândouă” [I Cor. 6, 13].  

Şi eu am adăugat că datoria noastră 
este aceea de a căuta ceea ce este 
nepieritor, adică, mai degrabă să omorâm 
patimile noastre trupeşti, [omorâre] care 
se obţine prin sfinţirea duhului. Şi vorbind 
despre toate lucrurile pe care Domnul ni 
le-a spus să le facem, aceasta m-a 
îndemnat să comut vorbirea mea de la 
subiectul avut în discuţie la actele de 
închinare pe care le petreceam în acea 
seară. Şi când, împreună cu episcopul, am 
ieşit din Biserică, fraţii au spus un imn şi 
un număr mare de oameni a rămas în 
Biserică, dorind să cânte până la apusul 
zilei.  

 
12. Am vrut să vă povestesc foarte 

concis ceea ce, cu siguranţă, doreaţi să 
auziţi pe larg. Mă rog ca Domnul să 
dorească să ajute eforturile noastre, care 
nu au vrut să ofenseze sau să provoace în 
vreun fel dezgust. La liniştea adâncă de 
care vă bucuraţi, noi participăm, într-o 
mică măsură, cu o vie emoţie, ori de câte 
ori veştile [venite de la voi], atât de multe, 
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ne îmbogăţesc cu darurile avute de mărita 
şi duhovniceasca Biserică din Thagaste.  

Nava care aduce pe fraţii noştri nu a 
sosit încă. La Hasna, unde fratele nostru 
Argentius este prezbiter, circumcişii [the 
Cirmcumcelliones] au intrat în Biserică şi 
au demolat altarul69.  

Acest caz este acum în faza de 
judecată. Şi noi cerem sincerele voastre ru-
găciuni, care pot decide, într-un mod îm-
păciuitor şi potrivit Bisericii Catolice/ 
Soborniceşti, încât să tacă limbile gâl-
cevitoare ale ereticilor [the tongues of 
turbulent heretics].  

Am văzut scrisoarea de la Asarch.  
Frate mult preabinecuvântat, Dom-

nul să vă ţină în viaţă şi să vă amintiţi şi de 
noi. Amin! 
  

                                         
69 Au demolat altarul, pentru că el era din piatră, 

era masiv.  
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       Sfântul Ioan Gură de Aur, 

       Patriarhul Constantinopolului 
(347/349-407, † 14 septembrie,  

pomenit la 13 noiembrie în Biserica 
Ortodoxă) 

 

  Comentariul la Faptele Apostolilor 
     (Omiliile 10-11)70 

                                         
70 Texte traduse de Dr. Gianina Maria-Cristina 

Picioruș.  
Traducerea noastră s-a făcut conform: St. John 

Chrysostom, The Homilies on the Acts of the Apostles, 
translated, with notes and indices, by Rev. J. Walker and 
Rev. J. Sheppard, revised, with note, by George B. 
Stephens, in NPNF, by edited Philip Schaff, First Series, 
Volume 11, Oxford, 1851, p. 130-152.     

53



Omilia 10 
 
 

  

Și pe când vorbeau ei către 
popor, au venit către/ spre ei preoții și 
căpetenia templului (4, 1)71.  
 
De-abia au avut timp să-și tragă 

sufletul după primele încercări/ greutăți 
[întâmpinate], că imediat au dat peste 
altele. Și ia aminte cum se petrec/ se 
înșiruie evenimentele.  

La început, toți își băteau joc de ei. Și 
aceasta nu este o încercare/ o ispită mică. 
Apoi, au dat peste primejdii. Și acestea 
două nu s-au întâmplat imediat una după 
alta, ci după ce, mai întâi, Apostolii au 
câștigat admirația [mulțimii] prin cele 
două predici/ cuvântări și după ce au făcut 
o minune mare, devenind neînfricați, prin 
voia lui Dumnezeu, apoi au intrat în arenă.  

Dar vreau ca tu să iei aminte, cum 
aceiași oameni, care în cazul lui Hristos au 
avut nevoie să caute pe unul/ pe cineva 
care să-L predea lor, acum îi arestează pe 
Apostoli cu mâinile lor, devenind [deci] 
mai îndrăzneți și mai nerușinați/ indecenți 
după Răstignire72. 

Cu adevărat, păcatul, pe când se luptă 
încă să se nască [în om], este temperat de 
puținul simț al rușinii. Dar după ce s-a 

                                         
71 În Bibilia 1988: „căpetenia gărzii templului și 

saducheii”. 
72 Apostolii capătă îndrăznire în bine, iar vrăjmașii 

lui Hristos devin mai îndrăzneți în rău. 
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născut pe deplin, îi face pe cei care îl 
practică mai nerușinați.  

Și căpetenia templului, s-a spus.  
Obiectivul/ scopul lor era să atribuie 

o [impresie/ o etichetă de] criminalitate 
publică pentru ceea ce se făcea și nu să 
condamne [fapta Apostolilor] ca pe un act 
provocat de persoane separate73.  

Cu adevărat, acesta a fost planul lor, 
după care au acționat întotdeauna. 

 
Fiind mânioși că ei învață 

poporul (4, 2).  
 
Nu numai pentru că învățau [po-

porul], ci pentru că susțineau nu doar că 
Hristos Însuși a fost înviat din morți, ci și 
mai mult, că noi prin El vom învia din nou. 

 
Pentru că ei învățau poporul și 

predicau întru Iisus învierea din morți 
(4, 2).  
 
Așa de minunată a fost învierea Sa, 

încât și altora El le este izvorul învierii.  
 

Și au pus mâinile pe ei [pe 
Apostoli] și i-au pus sub pază/ la 
închisoare până a doua zi, pentru că 
acum era seară (4, 3).  
 

                                         
73 Ideea preoților, care veneau însoțiți de ostași, 

era să pară că Apostolii produc un atentat la viața cetății, 
a comunității, pentru că nu doreau să-i aresteze ca 
pentru o simplă faptă penală a unor oameni oarecare. 
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Câtă nerușinare! Nu s-au temut de 
mulțime, pentru că acum era și căpetenia 
templului cu ei. Aveau încă mâinile 
mirosind a sângele Celui ucis mai înainte. 

Pentru că acum era seară, s-a spus. 
[Aceasta s-a făcut] cu nădejdea de a le do-
moli credința [oamenilor], că acei bărbați 
[Apostolii] au făcut aceasta [minunea] și i-
au păzit. Dar întârzierea a folosit numai ca 
să-i facă pe Apostoli mai curajoși.  

Și ia aminte cine sunt cei arestați. 
Sunt căpeteniile/ verhovnicii Apostolilor, 
care au devenit acum pildă pentru ceilalți, 
pentru ca ei să nu mai tânjească să se 
sprijine unul pe altul, nici să mai dorească 
să fie [doar] împreună74. 

 
Totuși, mulți auzind cuvântul, 

au crezut. Și numărul bărbaților era în 
jur de cinci mii (4, 4).  
 
Cum a fost aceasta? I-au văzut pe ei 

[pe Apostoli] în [mare] cinste? Nu i-au 
văzut pe ei puși în legături [legați]? Atunci 
cum au crezut?  

Vezi sporul imediat?  
Și totuși, chiar și cei care au crezut 

imediat ar fi putut să devină mai slabi [în 
credință]. Dar nu, acum nu mai este cazul, 
căci predica lui Petru a sădit sămânța 
adânc întru ei și a căpătat putere asupra 
gândurilor lor. Pentru aceasta au fost 
[vrăjmașii lor] înfuriați, pentru că nu se 

                                         
74 Îi învață pe toți Sfinții Apostoli să fie curajoși 

chiar și atunci când sunt despărțiți unii de alții. 
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mai temeau de ei, pentru că nu mai luau în 
seamă necazurile acestea.  

Pentru că, ziceau ei, dacă Cel ce a fost 
răstignit face lucruri atât de mari/ 
minunate, [dacă] îl face pe olog să meargă, 
ne e teamă să nu facă și aceștia [Apostolii] 
la fel. 

Și aceasta este din porunca lui 
Dumnezeu. Pentru că cei care acum cred 
[se convertesc] erau mai numeroși decât 
cei dinainte. De aceea, în fața lor i-au legat 
pe Apostoli, ca să îi facă mai temători. Dar 
s-a întâmplat contrariul. Și i-au cercetat pe 
ei nu în fața oamenilor, ci în mod ascuns, 
pentru ca ascultătorii să nu învețe din 
cutezanța lor. 

 
Și s-a întâmplat în a doua zi că, 

căpeteniile lor și bătrânii și Anna 
arhiereul și Caiafa și Ioan și 
Alexandru și câți erau din neamul 
Arhiereului, erau adunați împreună la 
Ierusalim (4, 5-6).  
 
Pentru că acum, împreună cu 

celelalte rele (ale vremii), [era și aceasta 
că]: Legea nu mai era cercetată/ studiată. 

Și iarăși ei au scos în evidență 
lucrurile/ afacerea printr-o formă de 
tribunal, pentru a-i declara vinovați [pe 
Apostoli] prin sentința lor nedreaptă/ 
arbitrară/ criminală. 

 
Și când i-au așezat pe ei în 

mijloc, i-au întrebat: „Cu ce putere sau 
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în numele cui ați făcut voi aceasta?” 
(4, 7). 
 
Și totuși știau bine [aceasta]. Întrucât 

era din cauza faptului că, fiind mânioși că 
ei predicau întru Iisus învierea din morți, 
tocmai de aceea i-au arestat.  

Și apoi, cu ce scop îi interoghează? Se 
așteptau ca mulțimile prezente să îi facă să 
retracteze [cele spuse]/ să se lepede [să 
apostazieze] și ca pe această cale să 
readucă lucrurile în ordine. 

Ia aminte apoi la ceea ce spun: Și în 
numele cui ați făcut voi aceasta? 

 
Și atunci Petru, plin de Duhul 

Sfânt, a zis către ei (4, 8). 
 
Și acum, vă rog, amintiți-vă spusa lui 

Hristos: Când vă vor preda pe voi în 
sinagogi, nu vă îngrijiți despre cum sau ce 
veți vorbi, pentru că este Duhul Tatălui 
vostru Care vorbește în voi [Lc. 12, 11-12]. Și 
aceasta era o minunată putere [întru care] 
ei se bucurau. 

Și apoi ce zice Petru? 
 

Voi, căpetenii ale poporului și bă-
trâni ai lui Israel (4, 8). 
 
Luați aminte la înțelepciunea creștină 

a [acestui] om, cât de plin de încredințare 
este. Nu rostește niciun cuvânt de insultă, 
ci se adresează cu respect:  
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Voi, căpetenii ale poporului și 
bătrâni ai lui Israel, dacă am fi în 
această zi chemați pentru fapta bună 
făcută omului neputincios (4, 8-9). 
 
Îi abordează plin de curaj. La 

începutul cuvântării îi arată cine sunt și le 
amintește despre cele petrecute: că pentru 
o faptă bună ei [Apostolii] sunt chemați să 
dea socoteală.  

Ca și cum ar fi spus: După dreptate, 
ar fi trebuit să fim încoronați pentru aceas-
tă faptă și să fim proclamați binefăcători. 
Dar din moment ce suntem aduși chiar [și] 
la judecată pentru o faptă bună făcută unui 
om neputincios, nu unui om bogat, 
niciunui om puternic sau unui nobil – și 
totuși, cine poate fi invidios75 într-o 
asemenea situație? Este cel mai silnic76 
mod de a pune problema. Și demonstrează 
[prin aceasta] că ei se rănesc77 pe ei înșiși. 

 
Prin ce mijloace acest om a fost 

făcut întreg/ sănătos. Cunoscut să vă 
fie vouă tuturor și întreg poporului lui 
Israel, că prin numele lui Iisus Hristos 
din Nazaret (4, 9-10). 
 

                                         
75 Îi dă în vileag că din invidie i-au arestat și i-au 

adus la judecată. 
76 E vorba de o silință retorică și rațională, prin 

care îi silește, fără putință de justificare, să accepte 
dreptatea pledoariei sale. 

77 Se înjunghie singuri, își împlântă singuri cuțitul/ 
sabia în inimă cu propriile argumente, care se întorc 
împotriva lor. 
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Aceasta este ceea ce îi ofensează pe ei 
cel mai mult – pentru că aceasta a fost 
ceea ce le spusese Hristos Ucenicilor: ceea 
ce auziți în ureche, pe aceea să o predicați 
voi de pe acoperișuri [Mt. 10, 27] – [și 
anume] că: 

 
 în numele lui Iisus Hristos, zice 

el, din Nazaret, pe Care voi L-ați 
răstignit, pe Care Dumnezeu L-a 
ridicat/ înviat din morți, chiar prin El 
acest om a stat înaintea voastră 
întreg/ sănătos (4, 10). 
 
Iarăși moartea [Lui], iarăși învierea 

[Lui]78!  
 

Aceasta este piatra, a zis El, care 
a fost considerată netrebnică de voi, 
ziditorii, [și] care a devenit capul un-
ghiului (4, 11).  
 
 
Le amintește, de asemenea, de un 

cuvânt care era de ajuns ca să îi 
înspăimânte. Pentru că s-a zis: Cine va 
cădea pe această piatră se va zdrobi; dar 
peste cine va cădea ea, îl va pisa [făcându-l] 
pulbere [Mt. 21, 44].  

Nu este mântuire în nimeni altul (4, 
12), zice Petru. 

 

                                         
78 Ceea ce îi deranja cel mai mult, fiind vinovați de 

uciderea Lui și îngroziți de faptul că Cel omorât de ei a 
înviat. 
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Ce răni, vă gândiți, trebuie să fi 
produs aceste cuvinte în ei! 

 
Căci nu este niciun alt nume, 

continuă el, sub cer, dat între oameni, 
prin care noi trebuie să ne mântuim 
(4, 12). 
 
Aici rostește din nou cuvinte înalte. 

Pentru că, atunci când scopul este nu să 
aibă succes79, ci să arate neînfricare, nu se 
cruță [nu e zgârcit în argumente]. Căci nu 
îi era teamă să lovească prea profund. 

Nici nu spune simpu prin altul, ci nu 
este mântuire în nimeni altul. Aceasta 
înseamnă: El [singur] poate să ne mân-
tuiască. În acest fel le-a îngenuncheat 
amenințările. 

 
Acum, când au văzut îndrăz-

neala lui Petru și Ioan și și-au dat 
seama că erau oameni neînvățați și 
neștiutori, s-au minunat și i-au cu-
noscut pe ei, că fuseseră cu Iisus (4, 
13). 
 
 
Cei doi oameni neînvățați i-au învins 

pe ei cu retorica lor și pe căpeteniile 
preoților. Pentru că nu ei au vorbit, ci 
harul Duhului. 

 

                                         
79 Pentru că nu era o judecată dreaptă și Apostolii 

nu urmăreau să-și facă dreptate, știind că acuzatorii lor 
nu erau interesați de adevăr și dreptate. 
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Și privindu-l pe omul care a fost 
vindecat, stând cu ei, n-au putut spu-
ne nimic împotrivă (4, 14). 

 
Mare a fost [și] îndrăzneala omului! 

Pentru că în chiar sala/ amfiteatrul de 
judecată, nu i-a părăsit pe ei [pe Apostoli]. 
Pentru că, dacă [aceia] ar fi spus că faptele 
nu s-au petrecut așa, acolo era [și] el ca să 
îi desmintă/ combată. 

 
Dar [pe] când ei le-au poruncit 

să iasă afară din adunare/ sinod/ 
sinedriu, au cântărit între ei, zicând: 
„Ce avem să facem acestor oameni?” 
(4, 15). 
 
Vezi dificultatea în care erau și cum 

frica de oameni [mulțime] din nou face 
[decide] toate? Ca și în cazul lui Hristos, ei 
n-au putut (cum spune cuvântul) să strice 
ceea ce s-a făcut, nici să o arunce în umbră, 
ci pentru toate împotrivirile lor, credința 
[în Hristos] n-a făcut decât să se înte-
meieze și mai mult80. Așa și acum! 

Ce vom face? O, prostia/ nebunia! Să 
presupui că cei care au gustat din luptă, 
acum se vor speria/ îngrozi de ea. Să 
aștepți, după ce ce eforturile tale s-au 
dovedit zadarnice la început, să obții ceva 
nou81, după ce un asemenea gen de 

                                         
80 Dumnezeu a lucrat, tocmai pentru că ei s-au 

împotrivit, mai mult decât – până la a copleși – toate 
împotrivirile lor. 

81 Dacă s-ar fi temut, era normal ca frica cea mai 
mare să fie la început, când teama de neașteptat este cea 
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oratorie a fost arătat/ expus. Cu cât mai 
mult au încercat să-i împiedice [pe Apos-
toli], cu atât mai mult situația le-a scăpat 
din mâini [i-a depășit]. 

 
Căci, într-adevăr, o minune mare 

s-a făcut prin ei [și] este cunoscută 
tuturor celor care locuiesc în Ieru-
salim; noi nu putem să tăgăduim. Dar 
ca să nu se mai răspândească în 
popor, să-i amenințăm fără ocolișuri 
ca să nu mai vorbească de acum 
înainte niciunui om în[tru] acest 
nume. Și i-au chemat pe ei și le-au 
poruncit lor să nu mai vorbească 
deloc, nici să [mai] învețe, în numele 
lui Iisus (4, 16-18). 
 
Privește câtă nerușinare arată aceștia 

și câtă măreție a minții [arată] Apostolii! 
 

Dar Petru și Ioan au răspuns și 
le-au zis lor: „Dacă este drept în ochii 
lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai 
mult decât de Dumnezeu, judecați voi. 
Pentru că noi nu putem altceva decât 
să spunem lucrurile pe care le-am 
văzut și le-am auzit”. Deci când [după 
ce] i-au amenințat mai departe, [apoi] 
le-au dat drumul, negăsind nimic cum 

                                                                                    
mai mare. După ce Apostolii i-au arătat slabi pe 
acuzatorii lor, e firesc să judeci că frica lor – chiar dacă ar 
fi existat, gândind strict omenește – s-a diminuat sau a 
dispărut, nu că s-a mărit. Prin aceasta, vrea să spună 
Sfântul Ioan, acuzatorii arată că sunt lipsiți de o rațiune 
elementară.  
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să-i pedepsească, din cauza poporului 
(4, 19-21). 
 
Minunea le-a închis gurile. Nu au 

dorit să-i lase să-și termine cuvântul, ci le-
au tăiat vorba, cu multă insolență. 

 
Căci toți oamenii slăveau pe 

Dumnezeu pentru ceea ce se făcuse. 
Căci omul [tămăduit] era de peste 40 
de ani, întru care această minune a 
vindecării a fost arătată (4, 20). 
 
Dar să ne uităm peste ceea ce s-a zis 

de la început. Și pe când vorbeau ei către 
popor etc. Fiind mânioși că ei au învațat 
poporul și au predicat prin Iisus învierea 
din morți. (Recapitulare 4, 1-2). 

 
Deci, la început, au făcut toate de 

dragul părerii (sau al slavei) de la om [de la 
oameni]. Dar acum s-a adăugat un alt 
motiv: acela de a nu fi considerați vinovați 
de crimă, așa cum au spus mai târziu: Vreți 
să aduceți sângele Acestui Om asupra 
noastră? (5, 28). 

O, prostia/ nebunia! [Fiind] convinși 
că El a înviat și primind această dovadă 
[minunea] a ei [a Învierii Lui], se așteptau 
ca El, pe Care moartea nu L-a ținut, să 
poată fi aruncat în umbră de mașina-
țiunile/ intrigile lor!  

Ce poate fi asemenea cu nebunia 
acesteia [a acestei cugetări]! [Dar] astfel 
este natura răutății: nu are ochi pentru 
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nimic, ci în toate împrejurările este arun-
cată în tulburare82. Văzându-se biruiți, s-
au simțit ca niște oameni care au fost 
păcăliți, în acest caz de către persoane care 
nu erau reținute și care au făcut din 
aceasta o obișnuință, într-un anumit fel. Și 
cu toate acestea, ei spuneau pretutindeni 
că Dumnezeu L-a înviat pe El [pe Iisus]. Și 
în numele lui Iisus au vorbit arătând că 
Iisus a fost înviat/ înălțat [din morți]. 

 
Prin Iisus este învierea morților:  

pentru că ei înșiși au ținut de asemenea o 
înviere, o învățătură rece și copilărească/ 
puerilă, într-adevăr, dar au ținut-o83.  

De ce numai acest lucru n-a fost de 
ajuns pentru a-i determina să nu le facă 
nimic – vreau să spun, [din moment ce] 
Ucenicii cu atâta îndrăzneală s-au purtat, 
în felul în care au făcut-o? Spuneți, pentru 
care motiv, o, evreilor, nu credeți? Ar fi 
trebuit să vă supuneți semnului făcut, și 
cuvintelor, nu aplecării spre rău a mul-
tora84.  

Prin învățătura lor către popor. 
Pentru că deja aveau o faimă rea la ei [în 
fața poporului], din pricina a ceea ce Îi 
făcuseră lui Hristos. Așa încât mai mult 
făceau să crească stigmatizarea lor înșiși. 

                                         
82 Răutatea nu e în stare să judece limpede. De 

aceea nici nu vede bine cum stau lucrurile. 
83 Poate că se referă la faptul că spuneau că a 

înviat Sfântul Ioan Botezătorul. 
84 Ar fi trebuit să fie drepți și predispuși spre 

adevăr, nu spre minciună și răutate, ca mulți din lumea 
aceasta. 
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Și au pus mâinile pe ei și i-au pus 

sub pază/ la închisoare până a doua 
zi, pentru că acum era seară (4, 3). 
 
În cazul lui Hristos, totuși, n-au pro-

cedat așa, ci luându-L la miezul nopții, L-
au trimis imediat [mai] departe [la Pilat], 
și n-au întârziat, temându-se foarte mult 
de mulțime. Pe câtă vreme, în cazul de față 
al Apostolilor, erau îndrăzneți.  

Și nu i-au mai dus la Pilat, fiind jenați 
și rușinându-se la gândul a ceea ce se în-
tâmplase mai înainte [cu Iisus], ca nu 
cumva să fie considerați responsabili pen-
tru aceasta. 

 
Și s-a întâmplat că, în a doua zi, 

căpeteniile lor și bătrânii și cărturarii 
erau adunați împreună la Ierusalim 
(4, 5). 
 
Iarăși în Ierusalim: [pentru că] acolo 

este [locul] unde sângele bărbaților 
[Profeților] se varsă. Nu au respect nici 
[măcar] pentru orașul lor.  

 
Și Anna și Caiafa etc (4, 6).  

 
Și Anna, zice, și Caiafa. Slujitoarea lui 

a fost cea care l-a întrebat pe Petru și el n-
a putut să rabde. În casa lui s-a lepădat 
Petru, pe când Celălalt [Iisus] era legat 
acolo. Dar acum, când [Petru] a venit în 
mijlocul lor, al tuturor, iată cum vorbește! 
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Prin/ întru care nume ai făcut 
aceasta? De ce nu spui [deschis] ceea ce 
este, ci lași aceasta de-o parte?  

 
Prin care/ al cui nume ai făcut 

aceasta? (4, 7). 
 
Dar totuși el spusese: nu noi am făcut 

aceasta. 
 

Voi, căpetenii ale poporului etc 
(4, 8). 
 
Ia aminte [la] înțelepciunea lui. Nu 

spune fățiș: În numele lui Iisus am făcut 
aceasta. Dar cum? În numele Lui, nu 
spune, acest om a fost făcut sănătos de 
către noi. Ci: a stat aici înaintea voastră 
întreg/ sănătos. 

 
Și iarăși: dacă am fi în această zi 

chemați pentru fapta bună făcută 
omului neputincios (4, 9). 
 
Îi lovește cu putere, [acuzându-i] că 

întotdeauna [ei] fac [transformă în] crime 
aceste fapte, găsind vină în lucrări de bine-
facere făcute oamenilor. Și le amintește 
[implicit] de lucrurile lor de mai înainte, 
că ei au alergat să facă ucidere, și nu numai 
atât, dar fac o crimă din faptul de a face 
fapte bune. 

Vezi, de asemenea (din punct de 
vedere retoric), cu câtă demnitate se ex-
primă ei [Apostolii]? Chiar și în folosirea 
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cuvintelor devin experimentați prin prac-
tică și de aici înainte nu aveau să mai fie 
biruiți [în cuvânt]. 

 
Să vă fie cunoscut vouă tuturor 

(4, 10).  
 
Prin care le arată lor că ei preferă, în 

ciuda lor [a amenințărilor lor], să Îl pre-
dice pe Hristos. Ei înșiși [adversarii] prea-
slăvesc învățătura, prin cercetarea [amă-
nunțită] și întrebările [lor].  

O, îndrăzneală fără seamăn: [Cel] pe 
care voi L-ați răstignit! Pe Care Dumnezeu 
L-a ridicat/ înviat! – și aceasta înseamnă 
încă și mai multă îndrăzneală. 

Să nu credeți că ascundem ceea ce 
este de rușine [, răstignirea]. El [Apostolul] 
spune toate acestea fără batjocură/ sar-
casm. Și nu doar că o spune, ci [și] adastă/ 
se oprește asupra problemei. 

 
Aceasta, zice el, este Piatra care 

a fost lăsată ca netrebnică [nefolo-
sitoare] de către voi, ziditorii. Și apoi 
trece la a-i învăța, adăugând: Care a 
devenit capul unghiului (4, 11). 
 
Ceea ce înseamnă că Piatra este cu 

adevărat încuviințată. Mare era curajul pe 
care îl aveau acum, ca urmare a minunii 
[făcute]! Și când era nevoie să învețe, ia 
aminte cum vorbesc și reclamă [în 
sprijinul lor] multe profeții. Dar când era 
cazul să folosească îndrăzneala cuvântării, 
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atunci vorbesc dincolo de tăgadă/ perem-
toriu [folosesc argumente de necombătut]. 

 
În acest mod, nu există, zice el, 

un alt nume sub cer dat printre oa-
meni, prin care noi trebuie să ne mân-
tuim (4, 12).  
 
Este evident/ cunoscut tuturor, zice 

el, pentru că nu numai nouă a fost dat 
numele [acesta]. El chiar îi citează pe ei ca 
martori. Pentru că, din moment ce au 
întrebat În al cui nume ați făcut aceasta?, 
[răspunde:] În al lui Hristos, zice el: nu 
există alt nume. Cum întrebați? 

Pentru toată lumea este limpede. 
Pentru că nu există alt nume sub cer prin 
care noi trebuie să ne mântuim. Aceasta 
este vorbirea unui suflet care a renunțat la 
viața de aici. Sinceritatea sa extraordinară 
dovedește acum că atunci când vorbește în 
cuvinte umile despre Hristos, o face nu din 
frică, ci din cumpănire înțeleaptă.  

Dar acum era timpul potrivit ca el să 
nu vorbească în cuvinte umile, prin aceasta 
el intenționând să lovească în ei cu 
spaima. 

Luați aminte la o altă minune, nu mai 
mică decât cea dinainte. 

 
Și văzând cutezanța/ îndrăz-

neala lui Petru și Ioan etc. Și i-au 
cunoscut pe ei că fuseseră cu Iisus (4, 
13). 
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Nu fără intenție/ noimă/ sens a scris 
Evanghelistul acest pasaj. Ci zicând [că] i-
au recunoscut pe ei că fuseseră cu Iisus, 
vrea să spună: [împreună cu El] în Patima 
Sa. Pentru că numai aceștia [doi] erau [cu 
El] în acea vreme și după aceea. Cu 
adevărat, ei i-au văzut pe aceștia umiliți, 
descurajați. Și aceasta a fost ceea ce i-a 
uimit cel mai mult: măreția schimbării. 

Căci, într-adevăr, Anna și Caiafa și to-
varășii lor erau acolo. Și aceștia [Apostolii] 
apoi au stat și ei lângă El, iar cutezanța/ 
îndrăzneala lor îi uimea acum. 

Și văzând cutezanța. Căci nu numai 
cuvintele lor, ci însuși comportamentul lor 
o arăta, [pentru] că stăteau acolo cu atâta 
curaj ca să fie judecați într-o cauză ca 
aceasta și cu cel mai cumplit pericol 
atârnând asupra lor! 

Nu numai prin cuvintele lor, dar și 
prin gesturile lor, și prin privirea și glasul 
lor și, pe scurt, prin toate cele care țineau 
de ei, arătau îndrăzneala cu care au înfrun-
tat poporul. 

Din lucrurile pe care le-au îndrăznit 
[Apostolii], ei [adversarii lor] s-au 
minunat, probabil: că erau neînvățați/ ne-
cărturari și oameni simpli.  

Pentru că cineva poate să fie 
neînvățat/ necărturar dar să nu fie om 
simplu/ obișnuit sau neimportant [fără 
funcții/ ascendent social] și [sau poate să 
fie] un om simplu dar nu neînvățat. 

Văzând/ observând, zice. De unde? 
Din ce și-au dat seama? Petru nu ține cu-
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vântări lungi. Dar apoi, prin însăși felul și 
metoda lui, el își arată încredințarea [cura-
jul]. 

Și i-au recunoscut pe ei că fuseseră cu 
Iisus. Aceste împrejurări i-au făcut [pe 
arhierei, cărturari și ceilalți] să creadă că 
de la El au învățat ei [Apostolii] aceste 
lucruri și că ei au făcut toate în calitate de 
Ucenici ai Lui. 

Dar nu mai puțin decât glasul 
acestora, minunea a ridicat și ea glasul ei și 
semnul acela singur le-a închis gurile. 

Și văzând omul etc. Adică ar fi fost 
fără îndoială cu ei, dacă omul nu ar fi fost 
cu ei. Nu putem să tăgăduim. Adică ar fi 
negat, dacă lucrurile nu ar fi fost așa: dacă 
mărturia nu ar fi fost aceea a poporului în 
mare/ în general. 

 
Dar ca să nu se răspândească 

mai departe printre oameni (4, 17). 
 
Și cu toate acestea era o evidență 

pentru toți oamenii! Dar astfel este firea 
răutății: pretutindeni este făcută de rușine. 

 
 

Haideți să-i amenințăm deschis/ 
pe față. 
 
Ce spuneți voi? Amenințare? Și vă 

așteptați să opriți predicarea? Și, cu toate 
acestea, toate începuturile sunt grele și 
puse la încercare. L-ați măcelărit pe Stăpân 
și totuși nu ați oprit-o. Iar acum, dacă 
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amenințați, vă așteptați să ne întoar-ceți 
înapoi? Închisoarea nu ne-a convins să 
vorbim cu supunere și o să ne convingeți 
voi? 

 
Și i-au chemat pe ei și le-au 

poruncit lor etc (4, 18-19). 
 
Ar fi fost mai bine pentru ei [arhierei 

și ceilalți] dacă îi lăsau liberi85.  
 

Și Petru și Ioan au răspuns și le-
au zis lor: Dacă este drept în ochii lui 
Dumnezeu să ascultăm de voi mai 
mult decât de Dumnezeu, judecați voi.  
 
Când frica s-a domolit (pentru că 

acea poruncă însemna eliberarea lor), 
atunci și Apostolii au vorbit mai cu 
blândețe: atât de departe erau ei de simpla 
bravadă86. 

 
Dacă este drept, spune el, și Nu 

putem [să nu vorbim]. Dacă este drept 
în ochii/ în fața lui Dumnezeu ca să 
ascultăm de voi/ să ne supunem vouă 
mai degrabă decât lui Dumnezeu (4, 
20). 
 

                                         
85 Pentru că nu mai demonstrau atâta neînfricare 

și nu ar mai fi impresionat mulțimea, așa cum au făcut-o, 
prin cuvintele și comportamentul lor. 

86 Văzându-se eliberați, atunci ar fi avut prilejul să 
se arate și mai curajoși în fața mulțimii, când pericolul 
trecuse, așa cum fac mulți, dar Sfinții Apostoli au 
procedat invers: au fost curajoși când era cea mai mare 
primejdie și liniștiți/ blânzi când erau lăsați liberi. 
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Aici, [prin Dumnezeu], înțeleg 
Hristos87, căci El era Acela care i-a condus 
pe ei. Și încă o dată confirmă faptul 
Învierii. Pentru că noi nu putem vorbi decât 
despre lucrurile pe care le-am văzut și le-
am auzit: așa încât suntem martori care au 
dreptul să fie crezuți.  

 
Și când au continuat să-i ame-

nințe pe ei (4, 21).  
 
Din nou i-au amenințat în deșert/ 

zadarnic.  
 
I-au eliberat, negăsind niciun fel 

în care ar fi putut să-i pedepsească 
[niciun motiv de pedeapsă], din cauza 
poporului, pentru că toți oamenii 
slăveau pe Dumnezeu pentru aceea ce 
se făcuse.  
 
Deci poporul slăvea pe Dumnezeu, 

dar aceștia îndrăzneau/ se sileau [să gân-
dească cum] să-i ucidă: astfel de luptători 
împotriva lui Dumnezeu erau ei! Deși i-au 
făcut pe ei [pe Apostoli] și mai cunoscuți și 
mai minunați. Căci puterea Mea, s-a zis, se 
desăvârșește în slăbiciune [II Cor. 12, 9]. 

Deja aceștia, ca Martiri, au născut 
mărturia: așezați în lupta contra tuturor, 
au spus: Noi nu putem să vorbim decât 
lucrurile pe care le-am văzut și [le-am] 
auzit.  

                                         
87 Când Sfinții Apostoli vorbesc despre Dumnezeu, 

se referă/ se gândesc la Hristos. 
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Dacă lucrurile pe care le spunem sunt 
neadevărate, [atunci] dojeniți-le; [dar] 
dacă [sunt] adevărate, de ce [căutați să] le 
împiedicați?  

Aceasta este filosofia [iubirea de 
înțelepciune]!  

Aceia, în uimire, aceștia, în bucurie.  
Aceia acoperiți de multă rușine, 

aceștia făcând toate cu îndrăzneală.  
Aceia în frică, aceștia în credință/ 

încredințare. 
Pentru că cine, aș vrea să întreb, erau 

cei înfricoșați [cu adevărat]? Aceia care au 
zis ca să nu se mai răspândească mai mult 
în popor sau aceștia care au spus: nu putem 
să vorbim decât lucrurile pe care le-am 
văzut și auzit?  

Și aceștia aveau o încântare, o liber-
tate a vorbirii, o bucurie a depășirii tuturor 
[neajunsurilor și greutăților]. Aceia o dez-
nădejde, o rușine, o frică, căci se temeau de 
popor. 

Dar acestora [, Apostolilor,] nu le era 
frică de ei [farisei și ceilalți]. Dimpotrivă, 
pe când aceștia vorbeau cele ce se cuvenea, 
aceia nu făceau cele ce se cuvenea [să 
facă]. 

Care [dintre ei] erau [mai mult] în 
lanțuri și în primejdii? Oare nu [cu 
adevărat] aceștia din urmă, [care se aflau 
în lanțuri și primejdii spirituale]? 

Să ne legăm [deci] și noi de virtute. 
Să nu lăsăm ca aceste cuvinte să se 
sfârșească doar în bucurie [fără lucrarea 
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virtuții] și într-o anumită înălțare a duhu-
rilor.  

Acesta nu este un teatru88 pentru 
cântăreți și actori de tragedie și muzicieni, 
unde roadele constau numai în plăcere/ 
bucurie și unde bucuria însăși trece odată 
cu trecerea zilei.  

Ba, mai mult, dacă ar fi aceia numai 
bucurie [tot ar fi bine] și nu și vătămare la 
un loc cu bucuria! Dar este [se întâmplă] 
astfel [lucrurile]: fiecare duce cu el acasă 
cât mai mult din cele la care a fost martor 
aici, lipindu-le de sine ca infecția de rană... 

Și cineva, într-adevăr, din rândul celor 
tineri, culegând asemenea frânturi de 
cântec, de ici de colo, din aceste cântece 
satanice, așa cum le poate prinde în me-
morie, se duce acasă cântând din ele.  

În timp ce altul, matur [înțelept], 
într-adevăr cumpătat față de o asemenea 
frivolitate, cu adevărat nu face aceasta, ci 
ceea ce s-a vorbit acolo, atât predicile [cât] 
și cuvintele adevărate, și el și le aduce 
aminte pe toate.  

Și, din nou, altul [își aduce aminte] 
un câtec fără sens și murdar [vulgar, trivial 
sau obscen].  

Din acest loc pleci neluând nimic cu 
tine – ne-am stabilit o lege – nu, nu noi, 
Doamne ferește! Căci s-a zis: Pe nimeni/ 

                                         
88 Cu alte cuvinte: aici nu sunteți la teatru, unde 

vă bucurați numai de desfătare și atât, în timpul 
spectacolului. La Biserică nu veniți ca la spectacol, să 
căutați relaxarea/ mulțumirea că auziți ceea ce doriți, 
înălțarea duhovnicească temporară. 
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niciun om să nu îl numești stăpân 
[învățător] pe pământ [Mt. 23, 8]. 

Hristos a lăsat o lege/ poruncă, ca 
nimeni să nu jure. Acum spune, ce s-a 
făcut cu privire la această lege? Căci nu voi 
înceta să vorbesc despre ea. Că, așa cum 
spune Apostolul, de voi veni iarăși, nu voi 
cruța [II Cor. 13, 2]. 

Vă întreb din nou: ați pus problema 
la inimă? V-ați gândit la ea serios? Ați fost 
pătrunși de ea [de gravitatea problemei] 
sau trebuie să reluăm același subiect? 

Nu, mai bine, fie că ați făcut sau nu 
[aceasta, să reflectați], o să o rezumăm, ca 
să vă puteți gândi serios la ea, sau, dacă ați 
pus-o la inimă, puteți să faceți din nou 
aceasta și mai bine și să-i îndemnați și pe 
alții. 

Cu ce, vă rog, cu ce ar trebui să 
începem? Să fie [să începem] cu Vechiul 
Testament? Pentru că, într-adevăr, și 
aceasta este spre rușinea noastră, că 
poruncile Legii, pe care ar fi trebuit să le 
depășim, noi nu le observăm nici pe 
acestea! 

Pentru că noi nu ar trebui să auzim 
lucruri ca acestea: acestea sunt poruncile 
nivelului [de înțelegere] sărac/ precar 
evreiesc: noi ar trebui să ascultăm sfaturile 
[poruncile] acelea ale desăvârșirii.  

[Acestea sunt:] „Alungă de la tine 
posesiunea ta, stai [întărește-te, rabdă] cu 
vitejie, și renunță la viața ta pentru cea a 
Evangheliei, disprețuiește bunurile pă-
mântești, nu avea nimic în comun cu 
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această viața de acum, dacă cineva îți 
greșește, fă-i bine, dacă cineva te înșeală/ 
te escrochează, binecuvintează-l, dacă 
cineva te ponegrește, arată-i cinste; fii mai 
presus de toate” (Sf. Ambrozie, De Off., 1, 
2). 

Acestea și [altele] ca acestea ar trebui 
[noi] să [vrem să] auzim. Dar iată-ne pe 
noi predicând/ ținând discursuri despre 
[obiceiul] de a jura.  

Și situația noastră este exact la fel ca 
atunci când o persoană ar trebui să fie 
filosof și cineva l-ar îndepărta de la marile 
probleme și l-ar pune [în schimb] să 
silabisească literă cu literă! 

Gândiți-vă numai ce bătaie de joc ar 
fi pentru un om, care are o barbă care se 
revarsă [pe piept] și cu toiag în mână și cu 
sfita/ mantia pe umeri, să meargă la școală 
[împreună] cu copiii și să i se dea aceleași 
probleme/ sarcini ca și lor, nu ar fi 
[aceasta] peste măsură de ridicol [penibil, 
jenant]? 

Și cu toate acestea, ridicolul nostru89 
este cu mult mai mare. Căci nu [mai este 
vorba] de diferența între filosofie și lecția 
de silabisire, ci de aceea între organizarea 
iudaică și a noastră. Și nu [numai despre 
aceasta] cu adevărat, ci despre diferența 
între îngeri90 și oameni. 

                                         
89 Ridicolul situației noastre ca creștini, în 

comparație cu postura jenantă pe care Sfântul Ioan a 
imaginat-o ca exemplu, în cazul unui filosof, este încă și 
mai mare. 

90 Creștinii trebuie să se comporte ca niște îngeri 
în trup. 
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Spune acum, dacă cineva ar putea 
coborî un înger din ceruri și l-ar putea sili 
să stea aici și să asculte predica noastră, ca 
pe unul a cărui însărcinare ar fi să se 
supună la aceasta, nu ar fi [un lucru] 
rușinos și hilar/ fără sens? Dar dacă ar fi să 
fie încă, precum copiii, la învățătura 
acestor lucruri, este ridicol.  

Ce/ cum trebuie să fie, a nici nu 
ajunge la astfel de lucruri: cât de mare 
osânda, cât de mare rușinea de a fi în 
continuare [a se considera] creștini și a 
trebui să învețe că nu este bine să jure!  

În orice caz, să arătăm [ce înseamnă] 
aceasta, dacă nu vrem să ne facem și mai 
rău de râs. 

Bine, atunci, să vă vorbesc astăzi din 
Vechiul Testament. Ce ne spune nouă?  

 
Nu obișnui gura ta să jure, nici 

nu te folosi tu însuți de numirea Celui 
Sfânt. Și de ce? Căci așa cum o slugă 
care este întotdeauna bătută nu va fi 
fără vânătăi, astfel [va fi și] acela care 
se jură [Eccl. 23, 10]. 
 
Vezi judecata/discernământul acestui 

bărbat înțelept. El n-a zis: Nu te obișnui să 
juri, adică, ci: gura ta [n-o obișnui să jure].  

Pentru că aceasta fiind întru totul o 
problemă care ține de gură, în felul acesta 
este ușor de îndreptat. Pentru că, în final, 
devine o obișnuință [chiar] și fără intenție.  

Ca, de exemplu, sunt mulți cei care, 
intrând în băile publice, de îndată ce au 
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trecut pragul, își fac cruce (Omilia la I Cor. 
11, 7). Aceasta mâna trebuie să o facă, fără 
porunca nimănui, prin silire sau obicei. 

Și iarăși, la lumina unei lumânări, 
adesea când mintea este concentrată 
asupra altui lucru, mâna face semnul 
[Sfintei Cruci]. În același fel și gura, fără 
conlucrarea minții, rostește cuvântul din 
simplu obicei, și toată treaba [lucrarea] stă 
numai în limbă. 

 
Nici nu te folosi tu însuți, zice, de 

numirea Celui Sfânt. Căci așa cum o 
slugă care este întotdeauna bătută nu 
va fi fără vânătăi, astfel [va fi și] acela 
care se jură. 
 
Nu vorbește aici despre jurăminte fal-

se, ci seceră toate jurămintele și lor, de 
asemenea, le atribuie și pedepsirea acelora 
[care se jură]. De aceea, deci, a te jura este 
un păcat. 

Căci astfel, în adevăr, este sufletul: 
plin de toate aceste ulcere/ bube, de toate 
aceste cicatrici/ răni. Dar voi nu le vedeți? 

Da, aceasta este paguba sa. Și cu 
toate acestea ați fi putut vedea dacă ați fi 
dorit. Pentru că Dumnezeu v-a dat ochi [și 
ochi interiori]. Cu astfel de ochi a văzut 
Profetul, când a zis: „Rănile mele put și au 
putrezit din cauza nebuniei mele” [Ps. 37, 
5]. 

L-am nesocotit pe Dumnezeu, am 
urât bunul [Său] nume, L-am călcat sub 
picioare pe Hristos, am pierdut orice 
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evlavie, nimeni nu [mai] numește numele 
lui Dumnezeu cu cinste. 

Dar dacă iubești pe cineva, chiar și la 
numele lui [, la auzul numelui,] sari în 
picioare. Dar pe Dumnezeu în felul acesta 
Îl invoci în continuu și Îl faci de nimic [, Îi 
pronunți numele întruna ca pe o bagatelă]. 

Cheamă-L pe El pentru binele 
vrăjmașului. [Sau] cheamă-L pe El pentru 
mântuirea propriului tău suflet. Atunci El 
va fi prezent, atunci Îl vei bucura/ Îi vei 
face plăcere. În vreme ce acum Îl provoci 
la mânie [împotriva ta]. 

Cheamă-L așa cum L-a chemat 
Ștefan: Doamne, a zis el, nu pune acest 
păcat în seama lor [F. Ap. 7, 60]. 

Cheamă-L pe El așa cum a făcut soția 
lui Elcana, cu lacrimi și suspine, și cu 
rugăciuni [I Sam. 1, 10, LXX].  

 
[O astfel de chemare/ rugăciune] nu 

v-o interzic, ci mai degrabă vă îndemn cu 
tărie să faceți.  

Căci dacă tu pomenești la întâmplare 
orice persoană [demnă] de considerație, 
[acest lucru] este văzut ca o insultă. Și Îl 
înjosești pe Dumnezeu în flecăreala ta, în 
orice vreme și fără vreme. Nu vreau să te 
împiedic să Îl ții pe Dumnezeu totdeauna 
în mintea ta, nu, acest lucru chiar îl doresc 
și mă rog pentru el, numai ca tu să faci 
aceasta, să Îl slăvești pe El. 

Mare bine ne-ar aduce nouă acest 
lucru, dacă L-am chema pe Dumnezeu 
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numai atunci când se cuvine, și pentru ce 
se cuvine. 

Și de ce, întreb, s-au lucrat aceste 
minuni în vremea Apostolilor și nu în a 
noastră? Căci este același Dumnezeu, 
același nume [al lui Dumnezeu, pe care Îl 
chemăm]. Da, dar nu este aceeași situație/ 
împrejurare [nu sunt aceleași condiții]. 

Pentru că atunci, ei [Apostolii] L-au 
chemat pe El numai pentru acele motive 
pe care le-am pomenit [mai sus]. În timp 
ce noi Îl chemăm pe El nu pentru acestea, 
ci pentru cu totul alte scopuri. 

Dacă un om refuză să te creadă și de 
aceea [te crezi nevoit să] te juri, spune-i 
lui: „Crede-mă!”. Cu toate acestea, dacă 
este neapărată nevoie să faci un jurământ, 
jură pe tine însuți.  

Și spun aceasta, nu pentru a stabili o 
lege împotriva legii lui Hristos, Doamne 
ferește. Căci s-a zis: cuvântul vostru să fie: 
Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu 
[Mt. 5, 37].  

Dar [fac aceasta] coborându-mă la 
nivelul vostru de acum, ca să vă conduc 
mai ușor la împlinirea acestei porunci și să 
vă îndepărtez de această obișnuință 
tiranică. 

Cât de mulți dintre cei care au făcut 
bine în alte privințe, au pierdut binele din 
pricina acestor obiceiuri! 

Să vă spun de ce era îngăduit celor 
din vechime să depună jurăminte? 
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Pentru că nici lor nu le era îngăduit 
să jure strâmb/ să depună un jurământ fals. 
Pentru că jurau pe idoli. 

Dar vouă nu vă e rușine să fiți 
tributari legii, prin care aceia, fiind 
nevolnici, erau conduși [prin lege] către 
ceva mai bun? 

E adevărat, dacă am la îndemână [am 
de-a face cu] un păgân, nu pun imediat 
asupra lui greutatea acestei porunci ci, în 
primul rând, îl îndemn să Îl cunoască pe 
Hristos. 

Dar dacă cel care este credincios, care 
deopotrivă a învățat de la El și L-a auzit pe 
El, râvnește la aceeași îngăduință ca și un 
păgân, care este folosul lui, care este 
câștigul lui (din creștinătatea sa)91? 

Dar obiceiul este puternic [zici], și nu 
te poți debarasa de el? Ei bine, atunci, din 
moment ce tirania obiceiului este atât de 
mare, canalizeaz-o în altă parte. 

Și cum să faci aceasta? 
Ceea ce am spus adesea, spun de 

asemenea și acum: lasă să fie mai mulți ob-
servatori, lasă să fie mai mulți examinatori 
și cenzori. 

Să zicem, dacă se întâmplă să îți 
îmbraci haina pe dos, îi dai voie slugii/ 

                                         
91 Ceea ce spune aici Sfântul Ioan Gură de Aur, 

poate fi, în foarte multe cazuri, valabil pentru ziua de 
astăzi, când se invocă atât de des, de către cei care se 
consideră totuși creștini, o toleranță față de viciu sau față 
de practici necuvenite pe care o văd în alte părți. Vor să 
fie, în același timp, creștini ortodocși, dar să nu se ceară 
prea multe de la ei și să fie tratați cu îngăduința acordată 
celor care nu au avut posibilitatea să cunoască învățătura 
creștină. 
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servitorului să îți corecteze greșeala, și ești 
rușinat să înveți de la el, căci există destul 
de multe motive ca să ai de ce să fii rușinat 
în aceasta.  

Și aici, când ești rănit în suflet, îți este 
rușine să fii învățat de bine de către altul? 

Rabzi ca sluga să îți pună hainele în 
ordine și să îți aranjeze pantofii și nu îl vei 
suporta pe acela care poate să îți pună su-
fletul în ordine? 

Îți lași chiar servitorul, copilul, soția, 
prietenul, ruda, vecinul, să îți fie învățători 
în această privință. 

Căci atunci când o fiară sălbatică este 
vânată din toate părțile, e cu neputință 
pentru ea să scape. 

La fel și acela care are atât de mulți 
care să îl privească, atât de mulți care să îl 
mustre, care este în situația de a fi lovit din 
toate părțile, nu poate să nu fie atent. 

În prima zi îi va fi greu să suporte 
[această situație], și în a doua [la fel], și în 
a treia [de asemenea]. Dar după aceea, îi 
va veni mai ușor, și, trecând a patra [zi], 
nici nu va mai avea ce altceva să facă 
[decât să accepte]. 

Faceți experiența, dacă nu mă credeți. 
Luați în considerare, vă implor, [ceea ce vă 
propun]! 

Nu este un lucru de puțină 
importanță/ neînsemnat a greși, nici acela 
de a intra în luptă. În amândouă se află 
mult rău sau mult bine. 

Fie ca binele să fie împlinit [să îm-
plinim ceea ce este bine], prin harul și 
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iubitoarea milă a Domnului nostru Iisus 
Hristos, Căruia împreună cu Tatăl și cu 
Duhul Sfânt fie slava, puterea și cinstea, 
acum și pururea, [și] în vecii fără de sfârșit. 
Amin. 
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Omilia 11 
 

 

Și fiind lăsați liberi, au mers la ai 
lor și le-au povestit toate cele pe care 
arhiereii și bătrânii le spuseseră lor (4, 
23)92. 
 
Nu pentru slava lor au spus ei 

povestirea [celor petrecute] – cum ar fi 
putut fi acesta motivul lor? – ci ceea ce au 
relatat amănunțit erau dovezile harului lui 
Hristos [, care lucra în ei,] prezentate în 
acest scop. 

Tot ceea ce adversarii lor spuseseră, 
pe acestea le-au povestit ei. Partea lor [ce 
au spus ei în confruntarea cu arhiereii și 
bătrânii], este probabil de crezut că au 
omis-o: prin aceasta i-au făcut mai curajoși 
pe cei ce ascultau.  

Și atunci? 
Aceștia au alergat din nou la ade-

văratul Ajutor, la neînfrânta Unire, și iarăși 
într-un cuget. 

 
Și când au auzit acestea, s-a 

spus, într-un singur cuget și-au ridicat 
glasul către Dumnezeu, și au zis (4, 
24). 
 
Și cu mare râvnă. Pentru că nu este o 

rugăciune obișnuită.  

                                         
92 În Bibilia 1988: „Fiind sloboziți, au venit la ai lor 

și le-au spus câte le-au vorbit lor arhiereii și bătrânii”. 
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Luați aminte cu ce desăvârșită cu-
viință sunt făcute rugăciunile lor: astfel, 
când au implorat să li se arate cine putea 
face față apostolatului, au zis: Tu, Doamne, 
Care cunoști inimile tuturor oamenilor, 
arată (1, 24); căci era o problemă a pre-
științei [lui Dumnezeu] acolo. 

Dar aici, unde lucrul necesar era ca 
gurile dușmanilor lor să fie închise, vor-
besc despre autoritate. Pentru aceasta [ei] 
încep astfel [rugăciunea]:  

 
Stăpâne, Dumnezeule care ai 

făcut cerul și pământul, și marea, și 
toate cele care în ele există; Care, prin 
Sfântul Duh, prin gura slujitorului 
Tău, David, părintele nostru, ai zis: De 
ce s-au mâniat păgânii93 și neamurile 
și-au închipuit lucruri deșarte?  

Regii pământului s-au ridicat și 
conducătorii s-au adunat împreună 
împotriva Domnului și împotriva 
Hristosului Său94. 
 
Este pentru a-L chema la judecată pe 

Dumnezeu, așa cum cineva poate invoca 
propriile Sale legăminte, de aceea spun 
[amintesc] astfel această profeție. 

Și în același timp, pentru a se mân-
gâia cu gândul că în deșert sunt toate 
închipuirile95 dușmanilor lor. 

                                         
93 Idem: „Pentru ce s-au întătâtat neamurile?”.  
94 Profeție a Sfântului David din Ps. 2, 1-2. 
95 Toate gândurile umane deșarte, goale, toate 

planurile făcute fără Dumnezeu, sunt imaginații care nu 
au nicio consistență, chiar dacă oamenii se gândesc 
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Aceasta este deci ceea ce spun ei [cu 
alte cuvinte]: Adu [Doamne] la împlinire 
aceste cuvinte [ale Tale], și arată că ei 
[într-adevăr] își imaginează lucruri deșar-
te. 

 
Căci cu adevărat, au continuat 

ei, s-au adunat împreună în această 
cetate/ acest oraș împotriva Sfântului 
Tău Copil [Pai/da] Iisus, pe Care Tu L-
ai uns, [s-au adunat] atât Irod cât și 
Pontius/ Ponțiu Pilat, împreună cu 
popoarele/ păgânii și cu neamurile 
[semințiile] lui Israel ca să facă toate 
cele pe care mâna Ta și sfatul Tău au 
hotărât mai înainte ca să fie făcute. Și 
acum, Doamne, ia aminte la ame-
nințările lor (4, 27-29). 
 
Luați aminte la deschiderea minții 

lor/ la mintea lor cuprinzătoare/ filosofică 
[a Apostolilor]. Acestea nu sunt cuvintele 
unui blestem. Spunând amenințările lor, 
nu se referă, în mod specific, la lucrul 
acesta sau acela cu care au fost amenințați, 
ci numai în general, [cu privire la] faptul 
amenințării lor, probabil, [se referă la el] 
ca fiind extraordinar. De fapt, scriitorul 
[Sfântul Luca] este concis în relatarea sa. Și 
luați aminte! Ei nu spun [Apostolii nu se 

                                                                                    
foarte serios să le pună în practică și se apucă de treabă 
în acest sens. Ele nu au însă nicio concretețe și au 
valoarea unei imaginații rătăcitoare, oricât de puternice 
sau de periculoase ar părea, dacă Dumnezeu nu le 
aprobă sau, mai bine zis, dacă El nu îngăduie ca ele să fie 
împlinite. 
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roagă cerând]: zdrobește-i, aruncă-i la pă-
mânt. Dar ce? 

 
Și dă slujitorilor Tăi ca ei, cu toa-

tă îndrăzeneala să poată mărturisi 
cuvântul Tău (4, 29). 
 
Să ne învățăm și noi a ne ruga astfel! 
Și totuși, cât de plin de mânie ar 

putea fi cineva, când s-ar afla căzut între 
oameni care au intenția să-l omoare și care 
ar face amenințări care să aibă un astfel de 
efect? Cât de plin de resentimente/ duș-
mănie? Dar acești Sfinți nu [erau] astfel.  

 
Întinzându-Ți mâna Ta spre vin-

decare și ca semne și minuni să fie fă-
cute prin numele Sfântului Tău Copil 
[Fiu] Iisus (4, 30). 
 
Dacă întru acest nume faptele minu-

nate sunt lucrate, mare va fi îndrăzneala. 
 

Și când ei s-au rugat, locul s-a 
cutremurat acolo unde erau adunați 
împreună (4, 31). 
 
Aceasta a fost dovada că au fost auziți 

și [totodată] a prezenței Sale. 
 

Și au fost toți umpluți cu Duhul 
Sfânt (4, 31). 
 
Ce înseamnă că au fost umpluți? 

Înseamnă că au fost aprinși.  
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Și că darul [lui Dumnezeu] ardea 

întru ei. 
 

Și au rostit cuvântul lui Dum-
nezeu cu îndrăzneală. Și mulțimea 
celor care au crezut avea o singură 
inimă și un singur suflet (4, 31-32). 
 
 
Înțelegi că, împreună cu harul lui 

Dumnezeu, și ei și-au adus partea lor? 
Căci oriunde – ar trebui să luați seama 
bine [la acest lucru] – își împlinesc și ei 
partea lor, împreună cu harul lui Dum-
nezeu96. Adică așa cum a spus mai sus 
Sfântul Petru: Argint și aur nu am (3, 6); și 
iarăși: că erau cu toții împreună. 

Dar acum, spunând că au fost as-
cultați, Sfântul scriitor începe să vor-
bească, de asemenea, și despre ei, anume 
[despre] ce virtute au arătat. Mai mult 
decât atât, el este pe cale să înceapă 
povestirea despre Safira și Anania, și, 
vrând să arate comportarea detestabilă/ 
odioasă a acelei perechi, mai întâi vorbește 
despre comportamentul nobil al celorlalți.  

Spuneți acum, iubirea lor a născut 
sărăcia, sau sărăcia a născut iubirea? După 
părerea mea, iubirea a născut sărăcia, și 
apoi sărăcia a legat strâns corzile iubirii. 
Căci luați aminte ce spune: Erau toți cu o 

                                         
96 Adică Sfinții își aduc și ei contribuția, ca oa-

meni, prin râvna pe care o arată, conlucrând astfel cu 
harul lui Dumnezeu. 
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singură inimă și cu un singur suflet. Iată, 
inima și sufletul sunt cele ce fac pe îm-
preună!  

 
Nici nu a zis niciunul dintre ei că 

ceva din lucrurile pe care le avea erau 
ale sale. Ci aveau toate lucrurile în 
comun. Și cu multă putere Apostolii 
și-au adus mărturia lor despre Înviere 
[a lui Hristos] (4, 32-33). 
 
Această frază îi arată pe ei ca pe niște 

persoane cărora li s-a încredințat o de-
punere. El [Sfântul Luca] vorbește despre 
aceasta ca despre o datorie sau obligație: 
că și-au adus mărturia lor cu îndrăzneală 
și s-au achitat față de toți. 

 
Și mare har era asupra lor, a tu-

turora. Nici nu era acolo între ei 
cineva care să ducă lipsă (4, 33-34). 
 
Se simțeau exact ca și cum s-ar fi aflat 

sub acoperișul părintesc, toți pentru o vre-
me împărțind [bunurile] la fel. 

Să nu fie spus [un lucru ca acesta], că 
deși păstraseră într-adevăr restul [o 
rezervă], totuși o făceau cu sentimentul că 
bunurile pe care le păstrau erau încă ale 
lor. 

Nu, împrejurarea minunată este acea-
sta, că mai întâi și-au înstrăinat averea, și 
astfel au păstrat restul, cu scopul ca cele 
păstrate să nu vină [să nu parvină celor în 
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nevoie] ca de la bunurile lor private, ci ca 
de la o proprietate comună. 

 
Căci toți câți erau proprietari de 

pământuri sau de case le-au vândut pe 
acestea și au adus prețul lucrurilor pe 
care le-au vândut și l-au pus pe el jos, 
la picioarele Apostolilor. Și împărțirea 
[lui] s-a făcut către fiecare om așa 
după cum [fiecare] avea nevoie (4, 34-
35). 
 
O mare dovadă de cinstire este 

aceasta, că l-au pus pe el jos, la picioarele 
Apostolilor. 

 
Și Iosif, care a fost supranumit 

Barnaba de către Apostoli (care în-
seamnă, tâlcuit, „fiul mângâierii”) (4, 
36). 
 
Nu cred că acesta este același cu 

tovarășul lui Matia, căci acela mai era 
numit și Iustus [și Barsaba97, iar acesta 
Iosif] și „Barnaba” [„fiul mângâierii”]. De 
asemenea, cred că și-a primit numele de la 
virtutea sa, fiind vrednic și potrivit pentru 
această îndatorire. 

 
 
Un levit, și din țara Ciprului, 

după naștere [originar din Cipru] (4, 
36). 
 

                                         
97 Cf. F. Ap. 1, 23. 
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Luați aminte cum în toate împre-
jurările sciitorul indică încălcarea Legii [de 
către evrei]. Dar cum era el totodată [și 
levit] și cipriot după naștere? Pentru că ei, 
mai apoi, s-au mutat chiar [și] în alte țări, 
și tot erau numiți leviți. 

 
Având pământ, l-au vândut, și au 

adus prețul și l-au așezat la picioarele 
Apostolilor. 
 
Haideți să revedem cele ce s-au spus! 
 

Și fiind lăsați liberi, au mers la ai 
lor și le-au povestit toate cele pe care 
arhiereii și bătrânii le spuseseră lor (4, 
23) (Recapitulare 4, 23). 
 
Vedeți conduita neostentativă a A-

postolilor și lărgimea cugetării lor. Nu au 
povestit lăudându-se, să zică: Cum i-am 
servit pe preoți? Nici nu au avut ambiția să 
fie cinstiți. Ci, [dimpotrivă], citim: au mers 
la ai lor. 

Luați aminte cum ei nu se aruncă pe 
ei înșiși [în fața] ispitelor, ci când vin 
ispitele, [atunci] le îndură cu curaj.   

Dacă ar fi fost un altul dintre ucenici 
[alt fel de ucenici/ ucenicii altcuiva], poate 
că, încurajat de înfățișarea mulțimii, ar fi 
insultat, poate că ar fi lăsat să-i scape chiar 
expresii dure. Dar acești adevărați filosofi 
nu [au procedat] astfel. Ei fac toate cu 
blândețe și cu delicatețe. 
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Și când au auzit acestea, citim, 
într-un singur cuget și-au ridicat gla-
sul către Dumnezeu, și au zis (4, 24). 
 
Acel strigăt a provenit din bucurie/ 

desfătare [delight] și [din] mare emoție.  
Astfel sunt, cu adevărat, rugăciunile 

care își împlinesc rostul98: rugăciuni pline 
de adevărată filosofie, rugăciuni aduse 
pentru asemenea scopuri, de asemena 
persoane, în asemenea împrejurări, într-un 
asemenea fel. În timp ce toate celelalte 
sunt abominabile și profane. 

 
Stăpâne, Dumnezeule care ai fă-

cut cerul și pământul, și marea, și 
toate cele care există în ele.  
 
Luați aminte cum nu spun nimic 

nefolositor, nu [ca] vorba și scornelile unor 
femei/ neveste bătrâne, ci vorbesc despre 
puterea Lui. La fel cum Hristos Însuși le-a 
spus evreilor: Dacă Eu, prin Duhul lui 
Dumnezeu, scot afară demonii [Mt. 12, 28; 
Lc. 11, 20], iată că și Tatăl, de asemenea, 
vorbește prin Duhul. 

 
Căci ce s-a spus? 
 

Stăpâne, Dumnezeule, Care, prin 
Sfântul Duh, prin gura părintelui 
nostru, slujitorul Tău, David, ai zis: 
De ce s-au mâniat neamurile? (4, 25). 
 

                                         
98 Literal: își fac treaba. 
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Scriptura obișnuiește astfel să vor-
bească despre unul ca despre mai mulți. 

 
Căci, cu adevărat, Stăpâne, 

împotriva Sfântului Tău Copil [Fiu] 
Iisus, pe care Tu L-ai uns, atât Irod 
cât și Ponțiu Pilat etc (4, 27). 
 
Luați aminte, chiar și în rugăciune, ei 

prezintă Patima [Domnului] în context și 
Îi asumă toate [voii] lui Dumnezeu. Adică, 
nu ei [Irod și Pilat] au avut putere să facă 
aceasta, ci Tu ai făcut toate, Tu care ai 
îngăduit, Care ții seama tuturor, și totuși ai 
făcut [ai lăsat] să se împlinească toate, Tu 
Cel a toate cunoscător și înțelept, pe care 
Te-au slujit vrăjmașii Tăi, după cum Ți-a 
fost Ție bineplăcut ([parafrază] 4, 28). 

 
Ca să se facă toate câte mâna Ta 

etc (4, 28). 
 
Aici ei vorbesc despre desăvârșita Sa 

pricepere și înțelepciune și putere. Prin 
urmare, ca niște vrăjmași s-au adunat 
aceia împreună și cu scop criminal și ca 
împotrivindu-se lor înșiși, dar au făcut 
lucrurile pe care Tu le vroiai. 

 
Ca să facă, după cum s-a zis, 

toate câte mâna Ta și sfatul Tău au 
hotărât mai dinainte să fie făcute. 
 
Ce înseamnă: mâna Ta? Aici mi se 

pare că numește unul și același lucru prin 
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putere și sfat însemnând că: pentru Tine 
este de ajuns doar să dorești. Căci nu prin 
putere [decizie] hotărăște cineva99. 

 
Toate câte mâna Ta etc. 

 
Adică toate câte le-a hotărât pronia 

Ta: ori acesta este sensul, ori acela că prin 
mâna Sa a făcut într-adevăr toate. 

 
Și acum, Doamne, caută spre a-

menințările lor (4, 29). 
 
După cum atunci s-a spus că au 

gândit/ și-au închipuit lucruri deșarte, așa 
acum fă ca gândurile/ închipuirile lor să fie 
în deșert. Adică: nu lăsa să se împlinească 
amenințările lor.  

Și aceasta au spus-o nu pentru că ei 
înșiși [Apostolii] ar fi lepădat orice încer-
care grea/ suferință, ci de dragul propo-
văduirii. Căci ei nu zic: și ne izbăvește pe 
noi de primejdii. Dar ce? 

 
Și dăruiește robilor/ slujitorilor 

Tăi ca ei să poată rosti cuvântul Tău 
cu toată îndrăzneala. 
 
Tu, care ai făcut să se întâmple cele 

mai înainte hotărâte, fă să se împlinească 
și acestea. 

                                         
99 La Dumnezeu, odată cu dorința este și 

împlinirea dorinței. Nu însă și la om, pentru care nu este 
de ajuns să vrea ca să se și împlinească ceea ce își 
dorește.  
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Luați aminte cum ei susțin că 
Dumnezeu este Autorul [Dăruitorul] în-
crederii lor. Și cum cer toate [în rugăciune] 
pentru Dumnezeu și nu pentru slava sau 
ambiția lor. Făgăduiesc, în ceea ce-i 
privește, că nu vor fi uimiți. Ci se roagă ca 
să fie lucrate semne: 

 
întinzându-Ți mâna Ta spre vin-

decare și ca să se facă semne și minuni 
(4, 30). 
 
Căci fără acestea, oricât de mare 

râvnă ar arăta ei, s-ar strădui în zadar. 
Dumnezeu le-a primit rugăciunea și a 

arătat aceasta zguduind locul [în care ei se 
aflau]. 

 
Căci atunci când ei s-au rugat, s-

a zis, s-a cutremurat locul (4, 31). 
 
Și pentru ce s-a petrecut aceasta, 

ascultă-l pe Profet, când zice: El privește 
spre pământ și-l face pe el să se cutremure 
(Ps. 103, 33). 

Căci prin aceasta El le-a făcut 
cunoscut că este de față la rugăciunile lor. 

Și iarăși, alt Profet [altă profeție] a 
zis: Pământul s-a cutremurat și a tremurat 
fiind de față Domnul (Ps. 17, 9; 67, 9). 

Și Dumnezeu a făcut aceasta atât 
pentru a face lucrul să fie mai înfricoșător 
[pentru ceilalți], cât și pentru a-i conduce 
pe ei [pe Apostoli] la o credință curajoasă.  
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Ei au câștigat o îndrăzneală din ce în 
ce mai mare. Și era începutul (lucrării lor) 
și au cerut un semn vizibil pentru stă-
ruința lor100. 

Dar după aceasta nu mai vedem 
întâmplându-se ceva asemănător. Prin 
urmare, mare a fost încurajarea pe care au 
primit-o. 

De fapt, ei nu aveau niciun mijloc 
prin care să dovedească faptul că El a 
înviat, în afară de semne minunate. Așa 
încât nu doar la încredințarea lor înșiși s-
au gândit [cerând semne], ci ca să nu fie 
făcuți de rușine și pentru ca să poată vorbi 
cu îndrăzneală. 

Locul s-a zdruncinat/ cutremurat și i-
a făcut pe ei de nezdruncinat. Căci acesta 
este, uneori, un semn de mânie [a lui 
Dumnezeu], alteori [este un semn] al 
bunăvoirii și al proniei [Sale]. 

Însă în situația de față, [el este un 
semn] de mânie. Căci, în acel timp, s-a 
întâmplat într-un mod neobișnuit. La 
Răstignire, pământul s-a cutremurat astfel. 
Și Domnul Însuși zice: Atunci va fi foamete 
și molime/ epidemii și cutremure în diferite 
locuri (Mt. 24, 7). 

Dar atunci101, mânia al căreia a fost 
semnul [cutremurul] a fost împotriva 
                                         

100 Pentru a fi încredințați de Dumnezeu că 
trebuie să continue în lucrarea lor. Nu ca și cum nu ar fi 
avut credință deplină în Hristos, ci ca niște fii iubitori ai 
lui Dumnezeu, care pentru toate vorbesc cu Părintele lor 
și așteaptă de la El îndrumare și încredințare. 

101 Cred că e vorba despre cutremurul de la 
Răstignire, pentru că Sfântul Ioan vorbește acum despre 
Ucenici. 

97



vrăjmașilor. În timp ce pe Ucenici, i-a 
umplut pe ei cu Duhul [Sfânt]. 

Luați aminte, căci și Apostolii, după 
rugăciune, sunt plini de Duhul Sfânt [cf. 4, 
31]. 

 
Și mulțimea celor care au crezut 

(4, 32). 
 

Mare este, înțelegeți, virtutea acestui 
lucru, văzând că a fost nevoie de acesta (de 
har) chiar și în acea Comunitate. Căci 
aceasta este temelia oricărui lucru bun, 
aceasta despre care pomenește acum 
pentru a doua oară, îndemnându-i pe toți 
oamenii la disprețuirea bogățiilor:  

 
Nici nu spunea nimeni dintre ei 

că ceva din lucrurile pe care le aveau 
era al lor înșiși, ci aveau toate 
lucrurile în comun. 
 
 
Căci aceasta era ca urmare nu numai 

a semnelor minunate, ci și datorită hotă-
rârii lor înșiși, [după cum] se vede în cazul 
lui Anania și Safira102. 

 
 
Și cu mare putere Apostolii dă-

deau mărturie (4, 33). 
 

                                         
102 Era și libera lor alegere, aceea de a nu mai 

poseda nimic pe pământ, ci de a avea toți o singură avere. 
Anania și Safira nu au ales să facă același lucru. 
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Nu prin cuvânt, ci prin putere Apos-
tolii își aduceau mărturia lor pentru 
Înviere. La fel cum a spus și Pavel: „Și 
propovăduirea mea nu a fost prin cuvinte 
convingătoare ale înțelepciunii umane, ci 
prin lucrarea Duhului și a puterii” (I Cor. 2, 
4). Și nu numai cu putere, ci cu mare pute-
re [au propovăduit Apostolii]. 

 
Și mare har, zice, era asupra lor 

a tuturor. Căci nici nu era acolo 
nimeni între ei care să aibă lipsă (4, 
33-34). 

 
De aceea, [spune că] harul era asupra 

lor, a tuturor, pentru că nu era nimeni care 
să aibă lipsă. Adică, datorită focului cople-
șitor al darurilor [râvnei extraordinare 
adusă de darurile Duhului], nimeni nu era 
în nevoie. 

Pentru că ei nu au dat o parte și au 
păstrat altă parte. Nici dând toate [ce le 
aparțineau], nu le-au dat ca pe ale lor [ca 
aparținându-le]. Mai mult, au trăit în mare 
îndestulare [pentru că] au înlăturat orice 
inegalitate dintre ei și au creat o mare 
armonie. 

 
Căci toți câți erau proprietari etc 

(4. 34).  
 
Și cu mare respect au făcut aceasta 

[și-au donat proprietățile], pentru că nu au 
îndrăznit să le dea în mâinile lor [ale Apos-
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tolilor], nici nu le-au dat cu ostentație, ci 
le-au adus la picioarele Apostolilor. 

Le-au lăsat [încredințat] lor să fie îm-
părțitorii, i-au făcut pe ei proprietari, ca de 
atunci înainte, toți să fie plătiți [să li se 
împartă] ca din[tr-un bun] al tuturor și nu 
ca dintr-o proprietate privată. 

Aceasta le era lor un ajutor împotriva 
slavei deșarte.  

Dacă aceasta s-ar face acum, ne-ar 
mânia [să avem] vieți mai plăcute, atât pe 
bogați cât și pe săraci, nici nu ar fi mai 
mult pe placul săracilor decât al bogaților 
înșiși. 

Și dacă vreți, haideți acum, pentru 
puțin, să zugrăvim în cuvinte și să avem 
măcar din aceasta plăcere, din moment ce 
nu aveți oricum această intenție în minte 
[de a vă vinde averile și a avea toate în 
comun]. 

Căci, în definitiv, un lucru este 
evident, chiar din întâmplările care au avut 
loc atunci, că vânzându-și proprietățile/ 
bunurile, nu au ajuns să fie în nevoie, ci i-a 
făcut bogați pe cei care aveau nevoi. 

Totuși, hai să zugrăvim acum în 
cuvinte această stare de lucruri: să-i lăsăm 
pe toți să-și vândă proprietățile și să aducă 
[prețul] în vistieria comună. Cum s-ar 
spune, adică: nimeni să nu se bucure [mai 
mult decât ceilalți], [indiferent dacă sunt] 
săraci sau bogați. 

Cât de mult aur credeți să s-ar strân-
ge? 
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După mine, bănuiesc – căci bine-
înțeles că nu se poate spune cu exactitate – 
că, presupunând că toți de aici, bărbați și 
femei, s-ar lipsi cu totul de proprietăți, pă-
mânturi, bunuri, case – căci nu voi vorbi 
despre sclavi, căci atunci [odinioară] nu 
exista așa ceva, dar fără îndoială, unii care 
ar fi sclavi ar fi puși în libertate – că pro-
babil [aproximativ] 500.000 de kilograme 
de aur ar fi totalul colectei. Dar [să 
spunem că s-ar strânge] nu [doar atât], ci 
[poate] de două ori sau de trei ori mai mult.  

Căci gândiți-vă, la ce număr de „juga” 
(coliere103) este evaluat/ cotat orașul nos-
tru? Câți (din totalul populației) putem 
spune că sunt creștini? Să zicem 100.000, și 
restul elini [păgâni, idolatri] și evrei? 
Atunci, câte mii de kilograme de aur s-ar 
aduna! Și care este numărul săracilor [din 
oraș]? Nu cred că [sunt] mai mult de 
50.000. 

Și pentru a hrăni acest număr [de 
oameni] zilnic, ce bunăstare ar fi [ar 
însemna donațiile de aur și averi]. Și 
totuși, dacă hrana ar fi primită în comun, 
toți luând masa împreună, nici nu ar trebui 
așa mari cheltuieli, până la urmă. 

Dar, veți întreba, ce vom face după ce 
banii vor fi cheltuiți? Sau credeți că pot fi 
cheltuiți la nesfârșit? Nu ar fi harul lui 
Dumnezeu de zece mii de ori mai mare? 
Nu ar fi, cu adevărat, harul lui Dumnezeu 
                                         

103 În text: yokes. Sensul primar al lui yoke este jug. 
Bănuiesc însă că este vorba de o formă de a estima cât 
aur se poate afla într-un oraș, prin care probabil se 
stabilea bogăția orașului respectiv. 
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revărsat cu îmbelșugare? Nu, [numai atât, 
ci] nu ar trebui să facem noi cerul pe 
pământ? 

Dacă – fie că numărul ar fi de 3.000 
sau de 5.000 [celor care au crezut atunci 
prin propovăduirea Apostolilor] – îm-
plinirea acestui lucru [adunarea prețului la 
un loc] a avut un succes atât de splendid și 
nimeni nu s-a plâns de sărăcie, cu cât mai 
slăvit ar fi acest lucru, [săvârșit] într-o 
mulțime atât de mare [ca cea a creștinilor 
de acum din Constantinopol]? Și chiar 
dintre cei care nu au [prea mult], cine [ar 
fi care] nu ar contribui, [dacă toți se unesc 
pentru această faptă]? 

Dar pentru a arăta că, [dimpotrivă,] 
viețuirea separată [și nu cea la un loc] este 
costisitoare și provocatoare de sărăcie, să 
lăum cazul unei case în care ar fi zece 
copii, cu soția și bărbatul. Să zicem că unul 
[ea] țese lâna, [iar] celălalt aduce veni-
turile/ câștigurile sale de la lucrul lui [de] 
afară. 

Acum, spuneți-mi, în care situație ar 
cheltui mai mult: luându-și masa împreună 
și locuind într-o [singură] casă sau trăind 
separat? Bineînțeles că trăind separat. 

Pentru că, dacă cei zece copii ar 
trebui să trăiască separat, ar avea nevoie 
de zece camere deosebite, zece mese, zece 
însoțitori și, în aceeași proporție, de alt-
minteri, [ar trebui să fie] veniturile [casei: 
de zece ori mai mari]. 

Oare nu tocmai pentru acest motiv, 
acolo unde există un număr mare de 
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servitori, au [cu] toții o singură masă, 
pentru ca cheltuielile lor să nu fie atât de 
mari? 

Pentru că așa este împărțirea: întot-
deauna determină împuținarea [venituri-
lor], [în timp ce] acordul și înțelegerea 
determină sporirea [lor].  

Locuitorii mănăstirilor trăiesc exact 
așa cum au făcut credincioșii atunci [, în 
vremea Apostolilor]. Și a murit vreunul 
dintre ei de foame? Oare n-a fost întot-
deauna, fiecare dintre ei, dăruit cu de 
toate? 

Acum, se pare că oamenilor le e mai 
multă frică de aceasta [de conviețuire] 
decât de a cădea într-o prăpastie fără 
margini și fără fund. Dar dacă am face, 
într-adevăr, experiența acestui lucru, 
atunci, cu adevărat, ne-am avânta cu în-
drăzneală spre acest plan/ program. 

Și, de asemenea, ce har [de la 
Dumnezeu], crezi, ar fi atunci! Pentru că, 
dacă la acea vreme, când nu erau 
credincioși [în număr mare], ci numai cei 
3.000 [2, 41] și cei 5.000 [4, 4], când toți, în 
toată lumea erau dușmani, când nu puteau 
căuta alinare nicăieri, cu toate acestea s-au 
implicat cu îndrăzneală în acest plan și cu 
atâta succes, cu cât mai mult nu ar fi cazul 
acum, când, prin harul lui Dumnezeu, 
sunt [mulți] credincioși pretutindeni în lu-
me? Cine ar mai rămâne păgâni? 

După mine, cred că n-ar mai rămâne 
nimeni. N-ar trebui să-i atragem pe toți și 
să-i aducem pe ei la noi? Dar, totuși, dacă 
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vom înainta corect [în bine], nădăjduiesc 
în Dumnezeu că chiar și aceasta se va 
realiza104. Numai faceți ceea ce vă spun, și 
să împlinim cu bine lucrurile în înțelegere. 

Dacă Dumnezeu ne dă viață, 
nădăjduiesc că vă vom aduce, în curând, la 
acest fel de viețuire. [Înaintând treptat], în 
primul rând, privitor la legea despre 
jurăminte: împliniți aceasta. Hotărâți-vă 
cu fermitate: pe cel ce l-a păstrat [obiceiul 
de a se jura], făceți-l să știe că nu are [acest 
drept] și chemați-l să dea răspuns, mus-
trându-l cu asprime. 

Căci vremea hotărâtă [de a-i pedepsi 
pe cei care se jură în continuare, în ciuda 
mustrării,] se apropie și fac cercetări în 
această problemă și pe cel pe care îl voi 
găsi vinovat, îl voi alunga și îl voi exclude 
[din Biserică]. 

Dar Dumnezeu să ne ferească de a 
găsi pe unul ca acesta printre noi. [Căci,] 
mai degrabă, s-ar putea să apară, decât [aș 
putea să cred că] toți au păzit cu strictețe 
această poruncă duhovnicească. 

Și după cum, în război, prin poruncă 
se arată [cine sunt] prietenii și [cine sunt] 
străinii [, după felul cum respectă sau nu 
ordinul], așa să fie și acum. Pentru că și 
acum suntem, într-adevăr, în mijlocul 
                                         

104 Sfântul Ioan nu e utopic în ceea ce spune, ci îi 
face să întrezărească o realitate care este posibilă (pe 
vremea Apostolilor a fost posibilă), îi face să aibă dorințe 
duhovnicești mult mai profunde. Chiar dacă nu vor 
atinge acea stare fericită, în care să trăiască toți în 
frățietate și comuniune, un bine tot se va produce prin 
faptul că îi face să gândească departe și să nu se mai 
împiedice de ispite, de gânduri mizere. 
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unui război [duhovnicesc]. Așa încât să ne 
știm frații, care sunt cu adevărat astfel. 
Căci ce lucru bun este dacă am avea 
aceasta [frățietatea] ca semn de recu-
noaștere atât aici cât și pe teritoriu străin! 
Ce armă [ar fi] aceasta, îndreptată chiar 
spre capul diavolului! 

O gură, care nu poate [nu vrea] să 
jure, Îl va chema în curând pe Dumnezeu 
în rugăciuni și-l va izbi pe diavol cu o 
lovitură mortală.  

O gură, care nu poate să jure, nu va 
putea nici să folosească cuvinte jignitoare. 
Alungă afară acest foc de pe limba ta, ca 
dintr-o casă: acest foc, aruncă-l afară. 
Dăruiește-i puțină odihnă limbii tale: fă 
rana mai puțin dureroasă. 

Da, te implor, fă aceasta, pentru a 
putea merge mai departe, ca să te învăț o 
altă lecție. Pentru că atâta timp cât aceasta 
nu este făcută cum trebuie, nu îndrăznesc 
să trec mai departe, la o alta. 

Fă această lecție în mod desăvârșit și 
vei avea conștiința împlinirii, și apoi îți voi 
face cunoscute alte legi și, mai bine [zis], 
nu eu, ci Hristos. 

Sădește în sufletul tău acest lucru 
bun și încetul cu încetul vei fi un rai al lui 
Dumnezeu, cu mult mai bun decât Raiul 
[Edenul] din vechime.  

Niciun șarpe în jurul tău [nu va fi], 
niciun pom purtător de moarte, nici nimic 
[altceva] de acest fel. Întipărește-ți acest 
obicei [de a nu jura] adânc [în suflet]. 
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Dacă acest lucru se va întâmpla, nu 
va fi un bine numai pentru voi, cei 
prezenți, ci pentru toți care sunt în 
întreaga lume. Și nu numai pentru ei, ci și 
pentru toți care vor urma după aceea. 

Pentru că un obicei bun, odată intrat 
[în obișnuință] și [fiind] ținut de toți, va fi 
predat multor secole viitoare105 și nicio 
întâmplare nu îl va mai putea șterge. 

Dacă acela care aduna vreascuri în zi 
de sabat era lapidat/ omorât cu pietre, cel 
ce face un lucru cu mult mai groaznic 
decât acea strângere, omul care își adună o 
căpetenie a păcatelor – căci atât de mare 
este mulțimea jurămintelor –, ce [pedeap-
să] va trebui să suporte? Ce n-ar trebui să 
îndure? 

Veți primi mare îndurare de la Dum-
nezeu, dacă aceasta [porunca duhov-
nicească] va fi împlinită bine de voi. 

Dacă v-aș spune: „Să nu jigniți!”, ime-
diat v-ați exprima către mine nemul-
țumirea. Dacă aș zice: „Nu fiți invidioși!”, v-
ați grăbi cu altă scuză. Dar, în acest caz, 
nu aveți nimic de felul acesta de spus. 

De aceea, încep cu învățături ușoare, 
după cum se practică de fapt, pretutin-
deni, în toate artele. 

Și astfel, cineva poate să ajungă la 
îndatoriri mai înalte, învățându-le mai 
întâi pe cele care sunt mult mai ușoare. 
Cât de ușor este veți vedea când, prin harul 

                                         
105 Din nou îi face să privească dincolo de 

îngustimea experienței particulare sau cotidiene. 
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lui Dumnezeu, reușind în aceasta, veți 
primi o altă învățătură [mai înaltă]. 

Dați-mi putere [prin ascultarea voas-
tră] să predic cu îndrăznire, atât în fața 
neamurilor [păgâne], cât și a evreilor și, 
mai presus de toate, [în fața] lui Dumne-
zeu. 

Da vă rog fierbinte, copilașii mei106, 
[mai ales] pentru dragostea și pentru 
chinurile pe care le-am suferit pentru 
nașterea voastră [întru Hristos]. Nu voi 
adăuga și cele ce urmează: pentru care 
sufăr din nou durerile nașterii. Nici nu voi 
spune: până când Hristos va lua chip în voi. 
Căci sunt încredințat că Hristos a luat chip 
în voi. 

Altfel mă voi exprima la adresa 
voastră: frații mei, preaiubiți și mult doriți, 
bucuria și cununa mea (Filip. 4, 1). Credeți-
mă că nu voi folosi altă exprimare. 

Dacă în această clipă ar fi puse pe 
capul meu zece mii de coroane împărătești 
[încrustate] cu bijuterii preascumpe, ele 
nu mi-ar putea aduce bucuria pe care o 
simt pentru creșterea voastră în sfințenie. 
Sau, mai bine-zis, nu cred că împăratul 
însuși are o asemenea bucurie, ca cea cu 
care mă bucur de voi. 

Să-l lăsăm pe acela să se întoarcă 
acasă biruitor asupra altor neamuri, care 
au fost în război cu el, să-l lăsăm pe el să fi 
câștigat multe alte coroane în afară de 

                                         
106 Gal. 4, 19: „O, copiii mei, pentru care sufăr 

iarăşi durerile naşterii, până ce Hristos va lua chip în 
voi!”. 
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coroana [pe care o are] de drept. Și să 
primească alte diademe ca luate prin 
victoriile sale. 

Nu cred că el se va bucura de trofeele 
sale pe atât pe cât mă bucur eu de 
înaintarea sufletului vostru. Căci eu exult/ 
mă bucur ca și cum aș avea mii de coroane 
pe cap. Și am de ce să mă bucur. Căci dacă, 
prin harul lui Dumnezeu, dobândiți acest 
bun obicei, veți câștiga o mie de bătălii 
mult mai grele decât aceasta, încleștându-
vă107 și luptându-vă cu demoni răi și cu 
duhuri drăcești/ haine, cu limba108 și nu cu 
sabia, ci prin voință. 

Căci gândiți-vă cât de mare este 
câștigul, dacă – fie astfel! – reușiți [în lupta 
duhovnicească]. În primul rând, ați reușit 
să lepădați un obicei cumplit. În al doilea 
rând, o rea trufie, sursa tuturor relelor, și 
anume părerea că lucrul [obiceiul rău] nu 
are importanță, nu poate să facă niciun 
rău. În al treilea rând, pedeapsa [lui 
Dumnezeu, pe care o atrage păcatul]. În al 
patrulea rând, pizma. Căci toate acestea 
sunt vlăstarele [obiceiului] de a (vă) jura. 

Nu [numai acestea], [ci și] de aici 
înainte veți dobândi o mare întărire pe 
calea virtuților. 

Căci atunci când copiii învață literele, 
nu le învață numai pe ele, ci cu ajutorul lor 
sunt învățați treptat să citească. 

                                         
107 Literal: luptându-vă corp la corp. 
108 Limba pe care și-o înfrânează de la obiceiul 

necuvios de a se jura. 
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Așa va fi și cu voi! Acea tufie rea nu 
vă va mai înșela. Nu veți mai spune: acest 
lucru n-are importanță. 

Nu veți mai vorbi doar din obicei, ci le 
veți înfrunta pe toate cu bărbăție, ca 
desăvârșind întru toate acea virtute care 
este după Dumnezeu, să culegeți binecu-
vântările veșnice, prin harul și bunăvoința 
iubitoare a Unuia-născut Fiului Său, Căru-
ia împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt fie 
slava, puterea și cinstea, acum și pururea, 
[și] în vecii nesfârșiți. Amin. 
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    Patriarhul Constantinopolului 
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[împăraților]  Mihail și Teofil111 
 
 
 

 
 

 
                                         

109 A se vedea:  
http://www.newadvent.org/cathen/11050a.htm.  
110 Idem:  
http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiun/06-02-

sf_nichifor_marturisitorul.html.  
111 Text tradus de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș.  
Traducerea noastră s-a făcut conform S. 

Nicephori, Chronographia brevis, ab Adamo ad Michaelis 
et Theophili tempora, în PG 100, col. 1001-1060.  

110

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiun/06-02-sf_nichifor_marturisitorul.html
http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiun/06-02-sf_nichifor_marturisitorul.html


Prima parte  
 

 

Adam avea 230 de ani când l-a născut 
pe Sit. Și a mai trăit Adam 700 de ani.  

Sit avea 205 ani când l-a născut pe 
Enos.  

Enos avea 190 de ani când l-a născut 
pe Cainan.  

Cainan avea 170 de ani când l-a 
născut pe Maleleil.  

Maleleil avea 165 de ani când l-a 
născut pe Iared.  

Iared avea 162 de ani când l-a născut 
pe Enoh.  

Enoh avea 165 de ani când l-a născut 
pe Matusala.  

Matusala avea 167 ani când l-a născut 
pe Lameh.  

Lameh avea 188 de ani când l-a 
născut pe Noe.  

Noe avea 500 de ani când i-a născut 
pe Sim, Ham, Iafet. Și până la potop au 
mai trecut 100 de ani.  

Noe avea 600 de ani la potop 
[kataklusmo.j/ diluvium].  

Toți anii de la Adam și până la potop, 
după cum ne sunt prezentați de Septu-
agintă, sunt 2.242 [de ani]. Pe care, de 
asemenea, îi susține adevărul și toate tra-
dițiile pe care Bisericile112 le păstrează.   

Iar, după potop, Sim, fiul lui Noe, l-a 
născut la [vârsta de] 100 de ani pe Arfaxad.  

                                         
112 Se referă la Bisericile ortodoxe locale.  
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Arfaxad l-a născut la 130 de ani pe 
Sala.  

Sala l-a născut la 133 de ani pe Eber. 
Eber l-a născut la 134 de ani pe Falec.  
Falec l-a născut la 133 de ani pe 

Ragav. 
În zilele lui Falec s-a împărțit pămân-

tul. De unde numele lui Falec, în limba 
ebraică, înseamnă împărțit [merismo,n/ 
divisionem]. Și acesta113 a murit înaintea 
tatălui său114.  

În această vreme a început să se 
zidească turnul [pu,rgoj/ turris]. Și din 
limba veche, cea una, a ieșit multitudinea 
limbilor și datorită fiecărui neam în parte 
a luat naștere felurimea limbilor/ diver-
sitatea lingvistică, după cum spune Dum-
nezeiasca Scriptură.  

Și, după [moartea lui] Falec, la [vârsta 
de] 135 de ani, Ragav l-a născut pe Seruh.  

[Și] Seruh l-a născut la 137 de ani pe 
Nahor.  

Nahor, la 79 de ani, l-a născut pe 
Tara.  

Tara [Qa,ra] l-a născut la 70 de ani pe 
Avraam.  

Și de la Adam până la Avraam, după 
calculul Seputagintei, se crede că au fost 3. 
324 de ani. Iar de la potop și până la 
Avraam sunt 1.082 de ani.  

La vârsta de 75 de ani Avraam a 
primit ungerea/ descoperirea dumne-
zeiască [qei,ou crhsmou// divino oraculo] și s-

                                         
113 Falec.  
114 Eber.  
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a făcut vrednic de însăși făgăduința 
[evpaggeli,aj/ promissione] aceea.   

Și de acum și până la plecarea din 
Egipt, din timpul lui Moise, au trecut 430 
de ani, după cum ne spune mărturia 
Apostolului. 

Și legământul lui Dumnezeu s-a 
împlinit, căci după 430 de ani acesta s-a 
făcut Lege [No,moj/ Lex], nu pentru ca să-l 
infirme ci pentru ca să înalțe făgăduința.  

Și așa cum cântă Moise, în Ieșirea: 
înainte de a locui fiii lui Israil [în Hanaan], 
care au locuit în Egipt și [apoi] în 
pământul Hanaan, ei și părinții lor, au 
trecut 430 de ani.  

Și după numărare aceștia sunt:  
Avraam l-a născut la vârsta de 100 de 

ani pe Isaac.  
Isaac l-a născut la vârsta de 60 de ani 

pe Iacov. 
Iacov l-a născut la vârsta de 87 de ani 

pe Levi.  
Levi l-a născut la vârsta de 49 de ani 

pe Caat [Kaa,q].  
Caat l-a născut la vârsta de 60 de ani 

pe Amram.  
Amram l-a născut la vârsta de 70 de 

ani pe Moisi. 
Moisi la vârsta de 80 de ani a scos 

poporul din Egipt.  
Și astfel, toți anii de la primul an al lui 

Avraam și până la plecarea din Egipt sunt 
în număr de 502 [505].  

De la potop sunt 1.587 [de ani].  
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Iar de la Adam, potrivit Septuagintei, 
s-au numărat 1.689 [de ani], alături de alți 
3.829 [de ani].  

Mai departe, Moise a condus poporul 
prin pustiu timp de 40 de ani.  

Iisus Navi [l-a condus] 27 de ani.  
Bătrânii: 23 de ani.  
Străinii: 8 ani.  
Gotoniil, din neamul lui Iuda, 40 de 

ani.  
Străinii: 18 ani. După acela.  
Aod, din neamul lui Efraim, [l-a 

condus] 80 de ani.  
Străinii: 20 de ani.  
Debora [Debw/ra]115 și Barac: 40 de ani.  
Madineii/ madianiții: 7 ani. 
Ghedeon: 40 de ani.  
Abimeleh: 3 ani.  
Tola: 23 de ani.  
Iair: 22 de ani.  
Ammaniții: 18 ani.  
Ieftae: 6 ani.  
Esebon: 7 ani.  
Aelon: 10 ani.  
Lamdon [Abdon]: 8 ani.  
Străinii: 40 de ani.  
Sampson: 20 de ani.  
Ili, arhiereul: 20 de ani.  
Samuil: 30 de ani.  
Saul: 40 de ani.  
David, împăratul: 40 de ani. [Astfel] 

s-au adunat cu toții, de la ieșirea lui Israel 

                                         
115 În n. 38, de la col. 1005-1006, găsim numele său 

și sub forma Deborra [Debo,rvr`a].  
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din Egipt și până la regele David, 630 de 
ani.  

[Anii de domnie ai lui] Solomon: 40 
de ani.  

Roboam: 17 [ani]. 
Asa: 40 de ani.  
Iosafat: 25 de ani.  
În timpul său au profețit Mihea, Ilia 

și Elissee. 
Ioram: 8 ani.  
Ohozias: 1 an. 
Gotolia, mama lui Ohozias: 7 ani.  
Ioas: 40 de ani. 
Amesias: 28 de ani.  
Azarias și Ozias: 52 de ani. 
În timpul lor au profețit Osie, Amos, 

Isaias, Ionas, Ioil.  
Ioatam: 17 ani. 
Ahaz: 16 ani.  
Ezechias: 29 de ani.  
Manassi: 55 de ani.  
În timpul domniei acestuia a fost fon-

dat Bizantion-ul [Buza,ntion]/ Bizanțul. 
Amos [Amon]: 12 ani.  
Iosias: 31 de ani.  
Și s-a sfârșit autoritatea regală pentru 

30 de ani, potrivit LXX și pentru 50 de ani, 
potrivit evreilor. 

În această vreme a profețit Ieremias, 
Sofonias și Baruh.   

Ioahaz: 3 luni. 
Eliachim: 12 ani.  
Iehonias: 3 luni.  
Sedechias: 11 ani. 
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Atunci regele Nabuhodonosor [Na- 
boucodono,swr] le-a scos ochii celor robiți [II 
Reg. 25, 7, cf. LXX]. Și templul a fost ars, 
peste 5 luni, de Nabuzardan  [Nabouzarda/n] 
[II Reg. 25, 8-9, cf. LXX]. Și aceasta după 
432 de ani de la fondarea lui.   

[Astfel], de la regele Solomon și până 
la începutul robiei [babilonice] au fost 
numărați în total 448 de ani.  

După ce iudeii au fost duși în 
Babilona [Babulw/na], și locul al fost pustiit 
[timp de] 70 de ani, după ce s-a terminat 
cu totul al doilea an [de domnie] al regelui 
Dariu Persul [I Ezdr. 2, 1 și 6, 1, cf. LXX], 
atunci cei robiți au fost eliberați și a fost 
reînnoit templul de la Ierusalim. 

Primul rege persan, Ciros [Ku,roj], [a 
domnit] 30 de ani [peste Israil].  

Cambisis: 2 ani.  
Darios, fiul lui Istaspos: 36 de ani.  
Acesta, după cum am spus, în al 

doilea an [al său de domnie], a reînnoit 
templul de la Ierusalim.  

Apoi, după plecarea [lui Israil], Da-
rios [a domnit] 34 de ani.  

Xerxis al lui Darios: 28 de ani.  
Artabanis: 7 luni.  
Artaxerxis Macrohirul/ Longimanus/ 

Mână-lungă: 41 de ani.  
În vremea lui s-au petrecut eveni-

mentele referitoare la Estir și Mardoheos. 
Alt Xerxis: două luni.  
Sogdianis: 7 luni.  
Alt Darios: 19 ani.  
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Artaxerxis Mnimon/ Memor/ Recu-
noscătorul: 40 de ani.  

Artaxerxis și Ohos: 22 de ani.  
Arsis Ohos: 4 ani.  
Darios Arsamos: 6 ani.  
După ce a fost distrus imperiul per-

san de Alexandros Macedon [Ἀle,xandroj ò 
Makedw.n], acesta a domnit 6 ani. Înainte 
de Darios: 10* ani, după cum se spune, [și 
cu toții] 12 ani de domnie. Și a murit în 
Babilon la vârsta de 35 de ani. Alții spun că 
la vârsta de 36 de ani. Și astfel ar fi domnit 
18 ani.  

A subjugat 22 de neamuri barbare și 
13 neamuri elline. [Iar] perioada de înflorire 
a Persiei a pierit odată cu moartea lui.  

[Astfel,] toți anii de la Adam și până 
la moartea regelui Alexandros Macedon 
sunt cu toții 5.177.  

Însă când a murit Alexandros [Mace-
don], Egiptul și Alexandria l-au primit pe 
primul Ptolemeos, fiul lui Lagos, [care a 
domnit] 40 de ani.   

Ptolemeos Filadelfos: 38 de ani.  
În timpul domniei sale se traduc 

Cărțile evreilor în limba greacă116, în timpul 
arhiereului Eleazar, și s-a reînnoit biblio-
teca din Alexandria.  

Ptolemeos Everghetis: 25 de ani.  
Ptolemeos Filopator: 17 ani.  
Ptolemeos Epifanis: 24 de ani.  
În timpul lui s-au petrecut cele scrise 

despre Maccabei.  
Ptolemeos Filomitor: 35 de ani.  

                                         
116 Septuaginta.  
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Ptolemeos Neoteros: 29 de ani.  
Ptolemeos Fiscon: 17 ani și 6 luni. 
Ptolemeos Alexandros: 10 ani.  
Ptolemeos, fratele lui: 8 ani.  
Ptolemeos și Dionisios: 30 de ani.  
Cleopatra Ptolemeos, fiica: 22 de ani.  
În al 3-lea an al ei [de domnie], Gaios 

Iulios Cesar [Ga,ïoj VIou,lioj Kai/sar/ Gaius 
Julius Caesar] a devenit primul împărat al 
romanilor, de la care împărații au început 
să se numească cezari.  

Acesta a împărățit 4 ani și 7 luni.  
După Iulios a împărățit peste romani 

Cesar Sebastos Octavios Augustos: 56 de 
ani și 6 luni.  

De acum au început antiohienii să își 
numere anii.  

În al 15-lea an al imperiului [roman] a 
fost cucerită dinastia Cleopatrei Ptole-
meos, care a stăpânit în Egipt 296 de ani.   

Și astfel, conform descrierilor tem-
porale de la Adam și până la imperiul lui 
Augustos/Augustus,anii sunt cu toții 5.457.  

Și, după cum am spus mai sus, 
Augustos a împărățit 56 de ani și 6 luni.  

Iar în timpul imperiului său, în anul 
al 42-lea, s-a petrecut nașterea după trup a 
Domnului nostru Iisus Hristos, a Dumne-
zeului Cel mai înainte de veci, din Sfânta 
Fecioară Maria și Născătoarea de 
Dumnezeu, în Bitleemul Iudeii [evn Bhqlee.m 
th/j VIoudai,aj]! Cu 8 zile înainte de calan-
doanele/ calendele lui ianuarie [Kalandw/n 
VIanouari,wn/ Kalend. Januar.], care este a 
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29-a zi a lui Coia.k/ Choeac117, care e 25 
decembrie.  

Iar Cirinios [Kurh,nioj/ Cyrenius], din 
însărcinarea senatului [roman], a fost 
trimis în Iudea să facă recensământul 
proprietăților și al locuitorilor.  

Astfel, în total, de la Adam și până la 
venirea în trup a Domnului și Mântui-
torului nostru Iisus Hristos, după toate 
cifrele pe care le avem, sunt 5.500 de ani.  

După Augustos, al 3-lea împărat al 
romanilor a fost Tiberios/ Tiberius [și el a 
împărățit] 23 de ani.  

Iar în al 15-lea an al imperiului său a 
început mântuitoarea învățătură evanghe-
lică a Domnului nostru Iisus Hristos.  

Și în anul al 14-lea*118 [al 33-lea], 
pentru mântuirea noastră, a suferit păti-
mire în Ierusalim [Ἱerousalh.m], înainte de a 
8-a zi a calendelor lui aprilie, în a 29-a zi a 
lui Famenot [Famenw.q/ Phamenoth], care 
este 25 martie.  

Și astfel, de la Adam și până la 
mântuitoarele patimi/ pătimiri ale Dom-
nului și Dumnezeului și Mântuitorului 

                                         
117 În Egiptul antic, Choeac era a patra lună a 

calendarului nilotic. Care se baza pe curgerea fluviului 
Nil. A se vedea:  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_de_l%27
%C3%89gypte_antique. Ea era a 4-a lună a anotimpului 
Akhet, care corespundea cu lunile octombrie-noiembrie, 
cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Choeac.  

118 Credem că e vorba de o eroare grafică și că aici 
se vorbește despre anul 33 d. Hr. și nu de anul al 14-lea. 
Lucru care se poate observa foarte ușor din fraza 
următoare, unde se spune că sunt 5.533 de ani de la 
Adam și până la moartea Domnului.  
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nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, 
sunt 5.533 de ani.  

După Tiberios/ Tiberius a împărățit 
Gaios/ Gaius: 3 ani și 10 luni. A fost ucis în 
palat.  

Claudios/ Claudius: 13 ani și o lună. A 
fost ucis în Roma.  

Nero: 13 ani și 8 luni. Fugind...a fost 
îngropat de viu.  

În timpul persecuției lui Nero, primii 
[dintre Sfinții] care s-au ridicat au fost 
Petros/ Petrus și Paulos/ Paulus, care au 
fost martirizați la Roma.   

Iar Iacovos/ Jacobus, fratele Domnu-
lui, după cum îi spuneau cu toții acestui 
Drept, a fost acoperit cu pietre119 la Ierusa-
lim de către iudei.   

Oton/ Otho: 3 luni. S-a sinucis.  
Vitellios/ Vitellius: 8 luni.  
Vespasianos/ Vespasianus: 9 ani, 11 

luni și 22 de zile. A murit în grădinile 
Salustianilor.  

În al doilea an al imperiului său a fost 
cucerit orașul Ierusalim, de către fiul lui120, 
la 35 de ani după înălțarea lui Hristos.  

Titos/ Titus: 2 ani și două luni. A fost 
ucis în palat.  

Dometianos/ Domitianus: 15 ani și 5 
luni. În timpul persecuției sale, Apostolul 
Ioannis a fost dus în insula Patmos, fiind 

                                         
119 A fost omorât cu pietre.  
120 E vorba de Titus Flavius Vespasianus, care 

cucerește Ierusalimul la anul 70 d. Hr. și distruge 
Templul din Ierusalim.  A se vedea:  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Titus_Flavius_Vespa
sianus.  
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exilat pentru că L-a mărturisit pe Hristos. 
După moartea lui Dometianos, a plecat de 
pe insulă și, în timpul imperiului lui 
Traianos/ Traianus, s-a stabilit la Efes.  

Nerva: un an și 4 luni.  
Traianos: 19 ani și 6 luni.  
În timpul împărăției sale, Ignatios 

Teoforos/ Purtătorul de Dumnezeu, a fost 
aruncat la fiare, suferind martiriul la 
Roma121.  

Adrianos/ Adrianus: 21 de ani. A 
murit în băile idropicilor iar Ierusalimul 
distrus a primit numele de cetatea Elia/ 
Aelia122.  

Titos Antoninos/ Titus Antoninus, 
supranumit Pius/ Cel evlavios, împreună 
cu fiii lui, Aurilio Viro/ Aurelio Vero și 
Luchio/ Lucio, [a împărățit] 22 de ani și 3 
luni. 

Marcos Aurilios/ Marcus Aurelius, 
fiul său: 19 ani și 11 luni. Sub acesta, 
Iustinos Filosoful/ Justinus Philosophus a 
fost martirizat123.  

Antoninos Viros/ Antoninus Verus: 12 
ani.  

Comodos/ Commodus: 13 ani.  
Ailios Pertinax/ Aelius Pertinax: 6 

luni. A fost ucis în palat.  
Seviros/ Severus: 18 ani. Sub 

împărăția sa, Leonidis/ Leonides, tatăl rău-

                                         
121 A se vedea:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Ignatie_Teoforul.   
122 Idem:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aelia_Capitolina.  
123 Idem:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Iustin_Martirul.  
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cugetătorului Orighenus [VWrige,nouj tou/ 
kako,fronoj/ Origenis perversi], a suferit 
martiriul și Ippolitos Romanul a înflorit ca 
scriitor, alături de Grigorios Tavmaturgos 
și Climis/ Clemens Alexandrinul.   

Antoninos/ Antoninus, fiul lui Sever: 
7 ani. A fost ucis între Baiom și Edessis.  

Macrinos/ Macrinus: un an. A fost 
ucis.  

Antoninos Gabalos/ Antoninus 
Gabalus: 4 ani. A fost ucis la Roma.  

Alexandros Mammeas/ Alexander 
Mammaeae: 13 ani. A fost ucis pe 
câmpurile Mogontiaco/ Moguntiaco.  

Maximinos/ Maximinus: 3 ani. A fost 
ucis în Achilia/ Aquileae124.  

Gordianos/ Gordianus: 6 ani. S-a 
spânzurat în Africhi/ Africa.  

Filippos/ Philippus: 7 ani. A fost ucis 
în grădinile Tiberianilor.  

Decios/ Decius: 1 an și 3 luni. A fost 
ucis în For125.  

În timpul lui, Sfântul Vavilas/ Babylas 
al Antiohiei126 a fost martirizat. De ase-
menea mulți alții, din diverse regiuni, au 
dat mărturia credinței cât și [cei] 7 tineri 
din Efes127.  

Gallos/ Gallus și Vulusianos/ 
Volusianus: un an și 4 luni.  
                                         

124 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Aquileia.  
125 Idem:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Forumul_roman.  
126 Idem:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Vavila_al_Antiohiei.  
127 Idem:  
http://www.calendar-

ortodox.ro/luna/august/august04.htm.  
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Valerianos/ Valerianus și Galianos/ 
Galienus: 15 ani. Și Valerianos128 a fost ucis 
în Persidi [Persia]129 iar Galianos în 
Mediolan130.  

Clavdios/ Claudius: un an și 9 luni. A 
murit în Sirmium131.  

Avrilianos/ Aurelianus: 5 ani și 6 luni. 
A fost ucis în Novocastri/ Cheno Frurio.  

Tacitos/ Tacitus: 6 luni. A fost ucis în 
Pont. În timpul lui a mărturisit Sfântul 
Hariton132.   

Probos/ Probus: 6 ani și 4 luni. A fost 
ucis la Sirmium.  

Caros/ Carus, împreună cu fiii lui, 
Carinos și Numerianos: 2 ani. Iar Caros și-
a sfârșit viața în Mesopotamia, pe când 
Carinos a fost ucis în Tracia, în orașul 
Numeria. 

Dioclitianos/ Diocletianus și Maxi-
mianos/ Maximianus: 20 de ani.  

Sub împărăția lor, Sfântul Petros/ 
Petrus Alexandrinul a fost martirizat și 
mulți alții din toată eparhia/ provincia.  

Constantinos o Megas/ Constantinus 
Magnus/ Constantin cel Mare: 31 de ani. În 
anul al 20-lea al imperiului său a avut loc 
Primul Sfânt Sinod [Ecumenic], al celor 318 
Sfinți Părinți din  Nichea/ Niceea Bitiniei, 

                                         
128 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Valerian.  
129 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Iran.  
130 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Milan.  
131 Idem: 
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Sremska_Mitrovica.  
132 Idem:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Hariton_M%C4%83rt

urisitorul.  
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la anul 318*133 [325] după nașterea Domnu-
lui nostru Iisus Hristos și la anul 285 după 
cinstitele Sale patimi și după preaslăvita Sa 
înviere.  

Și astfel, adunând anii de la Adam și 
până la Constantin cel Mare, ajungem la 
anul 5.836.  

Și Constantinos a murit la 65 de ani 
de la naștere, a ținut imperiul, după cum 
se spune, 31 de ani, și l-a lăsat celor 3 fii ai 
lui: Constan/ Constantem, Constantinon/ 
Constantinum și Constantion/ Constan-
tium. Și astfel Constan a fost regele Romei 
vechi, Constantinon al Romei Noi134 și în 
Antiohia a fost Constantion. Și doi dintre 
acești consuli au fost uciși.  

După aceea Constantinon a împărățit 
21 de ani.  

Iulianos/ Julianus: 2 ani. A fost ucis în 
Persia.  

Iubianos/ Jovianus: 9 luni.  
Valentinianos/ Valentinianus cel 

Mare și Valis/ Valens, fratele lui: 10 ani și 9 
luni. Sub Valens a fost martirizat Sfântul 
Doroteos/ Dorotheus, fiind dat la fiare, în 
Cinigio/ Cynegio, de către arienii din 
Alexandria.  

Gratianos/ Gratianus și Valentinianos 
cel Tânăr/ Valentinianus Junior, fiii lui 
Valentinianus cel Mare, împreună cu 

                                         
133 O altă eroare grafică. S-a pus în loc de 325 încă o 

dată numărul participanților la Sinod: 318.  
A se vedea:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Sinodul_I_Ecumenic.  
134 Constantinopolul.  
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Teodosios cel Mare/ Theodosius Magnus: 
16 ani și 3 consulate.  

În timpul imperiului lui135 a avut loc 
Al doilea Sinod [Ecumenic], la Constan-
tinopol, al celor 150 de Sfinți Părinți136.  

Arcadios/ Arcadius și Onorios/ 
Honorius, fiii lui137: 13 ani și 3 luni.  

Teodosios o Neos/ Theodosius 
Junior/ Teodosie cel Tânăr: 42 de ani și 6 
luni.  

Sub împărăția sa a avut loc Al 3-lea 
Sinod [Ecumenic], al celor 200 de Sfinți 
Părinți, din Efes138, cât și un altul, 
tâlhăresc, care a fost făcut de neevlaviosul 
Dioscoros/ Dioscorus139.  

Marcianos/ Marcianus și Pulheria/ 
Pulcheria: 7 ani.  

Sub aceștia a avut loc Al 4-lea Sfânt 
Sinod [Ecumenic], al celor 630 de Sfinți 
Părinți de la Halchidon/ Chalcedone/ 
Calcedon140.  

Leon/ Leo cel Mare: 16 ani. 
Leon/ Leo cel Mic: pentru un an, 

după care a murit, pe când tatăl lui era 
împărat.  

                                         
135 Se referă la Sfântul Împărat Teodosie I cel Mare: 

http://ro.orthodoxwiki.org/Teodosie_cel_Mare_%28%C3
%AEmp%C4%83rat%29.  

136 A se vedea:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Sinodul_II_Ecumenic.  
137 Ai Sfântului Teodosie cel Mare.  
138 A se vedea:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Sinodul_III_Ecumenic  
139 Idem:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Sinodul_t%C3%A2lh%

C4%83resc_de_la_Efes.  
140 Idem:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Sinodul_IV_Ecumenic  
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Zinon/ Zeno: 17 ani. Iar tiranul 
Basiliscos141: 2 ani.  

Anastasios/ Anastasius: 27 de ani și 4 
luni.  

Iustinos Trax/ Justinus Thrax/ Iustin 
Tracul: 9 ani și 3 luni.  

Iustinianos o Megas/ Justinianus 
Magnus/ Iustinian cel Mare: 38 de ani și 7 
zile. Sub el a fost Al 5-lea Sinod [Ecu-
menic], de la Constantinopol142.   

Iustinos/ Justinus, fiul surorii lui 
Iustinian: 12 ani, 11 luni și 20 de zile.  

În timpul imperiului său s-a împlinit 
ciclul al 7-lea, la Sfântul Paști, în anul 532 
[d. Hr.], de când Domnul nostru Iisus 
Hristos a fost răstignit, în indictionul al 6-
lea, în anul 6.065 de la facerea lumii.  

Tiberios/ Tiberius: 5 ani.  
Mauricios/ Mauricius: 20 de ani și 4 

luni. A fost ucis.  
Focas/ Phocas: 8 ani. A fost ucis.  
Iraclios/ Heraclius: 31 de ani [și] unul 

cu fiul său.    
În al 3-lea an al imperiului său, 

Hosrois/ Chosroes al Persiei a pătruns 
într-o mare parte din stăpânirea romană. 
Ierusalimul a fost pierdut, Sfintele locuri 
[de la Ierusalim] au fost arse143 și mulțime 
mare de popor, împreună cu patriarhul 

                                         
141 L-a forțat să abdice pe Zenon. A se vedea: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Zenon_%28%C3%AEmp%C
4%83rat%29.  

142 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Council_of_

Constantinople.  
143 De către perși.  
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Zaharia și cu cinstitele lemne [ale Crucii 
Domnului] au fost duși în robie în Persia.  

Iar în al 12-lea an al său144, s-au 
reîntors toate acestea de la Hosrois al 
Persiei: cei robiți au fost eliberați, [s-a 
reîntors la Ierusalim] de viață-făcătoarea 
Cruce, Locurile [sfinte de la Ierusalim] s-
au reclădit, restaurându-se [orașul]. 

Tot atunci, saracinii [oì Sarakhnoi.] au 
început să pustiască toate, la anul 6.126 
[de la facerea lumii]. Indictionul al 7-lea.  

Fiul lui145, Constantinos/ Constanti-
nus: 28 de ani. El s-a ridicat* în Sichelia/ 
Sicilia. În timpul lui cea mai mare parte 
din orașe a fost devastată de către saracini.  

Constantinos/ Constantinus, nepotul 
lui Iraclios: 17 ani.  

În timpul împărăției lui Bizantionul a 
fost împresurat de saracini. Iar în al 13-lea 
an al lui a avut loc Al 6-lea Sinod [Ecu-
menic], în Constantinopol. Aceiași sara-
cini, care nu năvăliseră numai la frontie-
rele Romei, au fost opriți prin forța 
armelor și au fost îngroziți, [ei,] care peste 
tot au luptat cu curaj.  

Iustinianos/ Justinianus, fiul său: 10 
ani.  

Leontios/ Leontius: 3 ani.   

                                         
144 Al imperiului lui Heraclius.  
A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Heraclius_I.  
145 Al lui Heraclius, și anume împăratul Constantin 

al III-lea.  
A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_al_III-

lea_al_Bizan%C8%9Bului.  
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Tiberios/ Tiberius și Apsimaros/ 
Apsimarus: 7 ani.  

Iustinianos al II-lea: 6 ani.  
Filippos/ Philippus și Bardanios/ 

Bardanius: 2 ani.  
Anastasios/ Anastasius și Artemios/ 

Artemius: 2 ani.  
Teodosios/ Theodosius: 1 an.  
Leon o Isavros/ Leo Isaurus: 25 de 

ani, 3 luni și 14 zile.  
Constantinos/ Constantinus, fiul lui: 

34 de ani, 2 luni și 25 de zile.  
Leon o Hazaris/ Leo Chazarius: 5 ani.  
Constantinos, fiul lui, împreună cu 

mama sa Irini/ Irene/ Irina: 10 ani, 2 luni și 
2 zile.  

În al 8-lea an al lor a avut loc Al 
doilea Sinod de la Nicea [, adică Al 7-lea 
Ecumenic,]  al celor 350 de Sfinți Părinți146.  

Constantinos: 6 ani, 9 luni și 8 zile.  
Irini, mama lui: 5 ani, 2 luni și 12 zile.  
Nichiforos/ Nicephorus: 8 ani și 9 

luni. A fost ucis în Bulgaria.  
Stavracios/ Stauracius, fiul lui: 2 luni.  
Mihail, ginerele lui: 1 an, 9 luni și 11 

zile.  
Leon Armeanul/ Leo Armenius: 7 ani, 

5 luni și 12 zile. A fost ucis în palatul său, 
în Biserica Născătoarei de Dumnezeu.  

Alt Mihail: 8 ani, 9 luni și 9 zile.  
Teofilos/ Theophilus, fiul lui: 12 ani, 3 

luni și 20 de zile.  

                                         
146 A se vedea:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Sinodul_VII_Ecumeni

c.  
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Teodora, împreună cu fiul ei, Mihail: 
14 ani, o lună și 22 de zile.  

Mihail, de unul singur: 11 ani, o lună 
și 9 zile. A fost ucis, după cum se spune, în 
palatul său, în Biserica Sfântului Maman-
tos. 

Vasilios/ Basilius147 [și aici se termină 
prima parte].  

 
  

                                         
147 E vorba de împăratul Vasile I Macedoneanul: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_I_Macedoneanul.  
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I. Un calcul pe scurt al anilor lumii 
 

 

De la Adam și până la potop sunt 
2.242 de ani.  

De la potop și până la turnul 
Nevrot148: 525 de ani.   

De la zidirea turnului și până la 
jertfele aduse de Avraam: 425 de ani.  

De la jertfele lui Avraam și până la 
moartea lui: 76 de ani.  

Anii cu toții: 3.268.  
 
De la Avraam și până la exodul fiilor 

lui Israil: 430 de ani.  
De la exod și până la zidirea 

Templului Domnului: 757 de ani.  
De la zidirea templui și până la robie/ 

captivitate [aivcmalwsi,aj/ captivitatem] [ro-
bia în Babilon]: 425 de ani.  

Cu toții: 4.880 de ani.  
 
De la robie și până la Alexandros 

[Alexandru cel Mare]: 318 ani.  
De la Alexandros și până la Hristos: 

303 ani.  
Cu totul: 5.500 de ani.  
 
De la Hristos și până la Constantin 

cel Mare: 318 ani.  
De la Constantin și până la Teofilos, 

indictionul 5. 530 de ani.  
Cu toții: 6.350 de ani.  
 

                                         
148 Când s-au despărțit limbile.  
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II. Genealogia lui Valentinian cel Mare  
 

 
Gratianos (împărat) 
Valentinianos (împărat) 
Gallan (soția lui Teodosios cel Mare. 

Acesta a mai avut și altă soție, pe Plachilla)   
Plachidia a fost soția lui Constan-

tinon și a lui Valentinianos, împăratul 
Romei.  

Valentinianos i-a născut pe Arcadios 
și Onorios.  

Fiul lui Arcadios a fost Teodosios cel 
Tânăr.  

Fiica lui Teodosios cel Tânăr a fost 
Evdochia, care a fost soția lui Valen-
tinianos. 

Evdochia și Valentinianos au avut 
două fiice: pe Plachidia și pe Evdochia.  

Pulheria a fost fiica lui Arcadios și 
sora lui Teodosios cel Tânăr.  

Plachidia a fost soția lui Olivria, 
împăratul Romei.  

Și Evdochia l-a avut pe Onorios, fiul 
lui Gizerihos, regele vandalilor.  

Și Plachidia a născut-o pe Iuliana, 
soția lui Areobindos, cea care a zidit 
[Biserica] Sfântului Polievcton/ Polyen-
ctum. 

Și din ei149 s-a născut Olivrios, soțul 
Irinei, fiica lui Magnas, sora împăratului 
Anastasios.  

Iar ei au născut-o pe Prova, soția lui 
Provos.  

                                         
149 Din Iuliana și Areobindos.  
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Iar din aceștia s-a născut Iuliana, 
soția lui Anastasios.  

Și din ei s-a născut Prova, soția lui 
Gheorghios Areobindos și Plachidia, soția 
lui Ioannos, supranumit Mustaconos.  
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III. Augustele/ împărătesele romane 
 
 

Teodora și Eleni/ Helena/ Elena au 
fost soțiile lui Constantinos, tatăl lui 
Constantin cel Mare.  

Fausta: soția lui Constantin cel Mare.  
Eusebia: soția lui Constantinos.  
Eleni, fiica lui Constantin cel Mare: 

soția lui Iulianos Apostatul.  
Harito: soția lui Iubianos.  
Sefira și Iusta: soțiile lui Valenti-

nianos.  
Domnica: soția lui Valentos.  
Galla și Plachilla: soțiile lui Teodosios 

cel Mare.  
Evdoxia/ Eudoxia: soția lui Arcadios.  
Evdochia: soția lui Teodosios cel 

Tânăr. 
Pulheria: soția lui Marcianos.  
Virina/ Verina: soția lui Leontos cel 

Mare.  
Areadni/ Areadne: soția lui Zinonos/ 

Zenonis. 
Aceeași Areadni: soția lui Anastasios.  
Eufimia/ Euphemia: soția lui Iustinos 

I. 
Teodora: soția lui Iustinianos cel 

Mare.  
Sofia: soția lui Iustinos.  
Anastasia: soția lui Tiberios.  
Constantia: soția lui Mauricios.  
Leontia: soția lui Foca.  
Flavia, Evdochia și Martina: soțiile lui 

Iraclios.  
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Constantinos 
Iracleona 
Constantinos 
Iustinianos 
Leontios 
Apsimaru 
Filippicos 
Teodosios 
Iustinianos 
Artemios 
Maria: soția lui Leontos, primul 

dintre isauri.  
Irini: soția lui Constantinos.  
Maria și Evdochia 
Irini: soția lui Leontos Atenianul, al 

doilea hazar/ chazar.  
Maria și Teodoti: soțiile lui Constan-

tinos.  
Teofano: soția lui Stavracios.  
Procopia: soția lui Mihail.  
Teodosia: soția lui Leontos.  
Tecla și Eufrosini: soțiile lui Mihail.  
Teodora: soția lui Teofilos.  
Evdochia: soția lui Mihail.  
Evdochia: soția lui Vasilios. 
Teofano: soția lui Leontos cel Tânăr.  
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Pe scurt despre anii patriarhatului 
Sfântului Nichifor  

 
 

Primul an de patriarhat: anul 798 
grecesc, indictionul 14, anul 806 d. Hr., în 
al 4-lea an al împăratului Nicephori Logo-
thetae.  

Al 6-lea an de patriarhat: 803 grecesc, 
indictionul 4, 811 d. Hr., al 9-lea an al lui 
Nicephori Logothetae.  

Al 7-lea: 804 grecesc, indiction 5, 812 
d. Hr., primul an al lui Mihail Rangabe.  

Al 8-lea: 805 grecesc, indiction 6, 813 
d. Hr., al doilea al lui Rangabe.  

Al 9-lea: 806 grecesc, indiction 7, 
anul 814 d. Hr., primul an al lui Leon 
Armeanul. 

Un an de exil: 807 grecesc, edictionul 
8, 815 d. Hr., în anul al doilea al lui Leon 
Armeanul.  

Sfântul Nichifor adoarme în luna 
iunie: 821 grecesc, edictionul 7, anul 829 d. 
Hr., în anul al 9-lea al împăratului Mihail 
Bâlbâitul150.    

 
  

                                         
150 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_al_II-

lea_al_Bizan%C8%9Bului.  
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Partea a doua  
 
 

IV. Regii celor 10 neamuri ale lui Israel 
 
E vorba despre regii lui Israel din 

Samaria, din timpul lui Roboam, fiul lui 
Solomon, regele lui Iuda, până la strămu-
tarea/ deportarea celor 10 neamuri în 
Assiria, în timpul lui Ezechia, regele lui 
Iuda.  

 
1. Ieroboam, slujitorul lui Solomonos/ 

Solomon, uns [rege] de către Profetul 
Ahia. Pentru că domnul lui, Solomon, 
datorită soțiilor lui străine, refăcuse cultul 
zeilor.  

2. Nadab, fiul lui: 2 ani. 
3. Baasa. Acesta a eliminat casa lui 

Ieroboam și a domnit 24 de ani.  
4. Ila/ Ela, fiul lui, sub care a profețit 

Iu/ Jehu: 2 ani.  
5. Zambri, slujitorul lui, care l-a ucis: 

7 luni.  
6. Ambri: 12 ani.  
7. Ahaab, fiul lui, sub care Profetul 

Ilias/ Ilie a închis cerul și i-a omorât pe 
preoții lui Baal: 22 de ani.  

8. Ohozias, fiul lui: 2 ani.  
9. Iorab/ Joram, fratele lui, care, după 

cuvântul Domnului, a fost ucis de Iiu/ 
Iehu și sub care a profețit Elissee: 12 ani.  

10. Iiu/ Jehu, uns [rege] de un ucenic 
al lui Elisee, care, după profeția lui Ilie, a 
șters casa lui Ahaab: 28 de ani.  
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11. Ioahaz, care a fost jefuit de regele 
Azana al Siriei: 17 ani.  

12. Ioas, sub care Profetul Elisseos a 
profețit victoria împotriva assirienilor și a 
făcut minuni: 16 ani.   

13. Ieroboam, sub care a profețit 
Ionas: 41 de ani.  

14. Zaharias, sub care s-a împlinit 
profeția lui Elisei. Aceea pe care 
Dumnezeu i-a vestit-o lui prin Iiu, pentru 
crimele lucrate în casa lui Ahaab, că a 4-a 
generație din el va stăpâni în Israel. 
Zaharias a domnit 6 luni.  

15. Serum, care l-a ucis pe Zaharias: 16 
ani.  

16. Facias, fiul lui: 5 ani.  
17. Facee, fiul lui Romelios, sub care 

au profețit Isaias și Naum: 9 ani.  
18. Osie, fiul lui Ilia, care l-a ucis pe 

Facee.  
 
În timpul lui, Salmanasar, regele 

assirienilor, a ocupat întreaga Samarie, l-a 
robit pe rege și tot Israelul, în afară de 
Ierusalim și de neamurile lui Iuda și 
Veniamin.  

Și astfel tot Israelul a fost dus în robie 
în pământul assirienilor, pe când, la Ieru-
salim, era rege Ezechia.  

Iar Hutseus s-a declarat singurul 
principe asirian în pământul lui Israel, în 
Samaria, și a devastat cetățile.  

După ce i-a deportat pe israeliți, i-a 
adus pe alții în pământul lui Israel, și aceia 
au slujit dumnezeilor lor.  
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Și s-a mâniat Dumnezeu și a trimis 
lei la el și l-au mâncat.  

Astfel, aceia au înțeles de ce [evreii] 
au fost robiți, și au trimis pe unul dintre 
preoții lui Israel aflați în robie ca să 
slujească Dumnzeului lui Israel și să învețe 
Legea.  

Iar aceia au păstrat numai ceea ce 
Moise a învățat, neînchinarea la idoli și 
cinstirea unui singur Dumnezeu.  

Și aceștia sunt samaritenii, care cin-
stesc numai Pentateuhul și care nu au 
obiceiuri ca ale iudeilor.  
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V. Numărul arhiereilor evrei 
 
 

1. Aaron e al 7-lea de la Avraam [și] el 
a avut doi fii: pe Eleazaros/ Eleazar și 
Itamar/ Ithamar.  

2. Eleazar, în timpul căruia a murit 
Moisis și s-a împărțit pământul pe nea-
muri de către Iisus [al lui Navi] iar Cortul 
mărturiei era ridicat în pustiu.  

3. Finees, fiul lui Eleazar, care a 
judecat împreună cu toți bătrânii 
poporului.  

Abiu, Behi, Ozi.  
4. Ili, din Itamar.  
5. Ahitof, sub Samuil.  
6. Abiatar, pe timpul lui David.  
7. Sadoc, din casa lui Eleazar.  
8. Ahimaz, Azaria, Samarias.  
9. Azarias, care a fost ucis din cauza 

zelului/ a râvnei pentru Dumnezeu.  
10. Azarias, care l-a oprit pe Ozian să 

intre în Cele Sfinte.  
11. Urias, cel care a stat în credința lui 

Isaia.  
12. Somnas, cel care a fost rău și 

libidinos și a trăit sub domnia lui Ezechias.  
13. Eliachim, Selum. 
14. Helchias, sub domnia lui Iosios.  
15. Sareas, în timpul robiei babilonice, 

care a fost ucis de Nabuhodonosor.  
16. Iosedec, cel care s-a numit 

Iezechiil Saduc. Acesta a fost dus în robie, 
în Babilon.  
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17. Iisus, fiul acestuia, la întoarcere, 
care a rezidit templul în timpul lui 
Zorobabel.  

18. Ioachim. 
Eliasum 
19. Iode, în timpul căruia s-a reclădit 

Iersalimul de către Neemia și s-au rezidit 
zidurile.  

20. Ionan. 
21. Iaddo, în timpul domniei lui 

Alexandros al macedonenilor.  
22. Onias.  
Simon cel iubitor de Dumnezeu.  
23. Eleazar, sub care s-au tradus 

Sfintele Scripturi [în limba greacă, adică 
Septuaginta], în timpul lui Ptolemeos.  

24. Manassis. 
Onias 
25. Simon, fiul acestuia, amintit de 

Iisus, fiul lui Sirah, în Înțelepciunea151 sa.   
26. Simon a avut 3 fii: pe Onias, pe 

Iason și pe Menelaos. Ei s-au luptat unul 
cu altul și astfel au pierit. Iar din această 
vreme, fiind ucis Menelaos, Antiohos a 
început să facă lucruri rele.  

27. Alchimos, fiind străin, a fost pus 
de Antiohos în locul lui Menelaos.  

28. Iudas Maccabeul și Ionatis și 
Simeon, frații lui.  

29. Ioannis, fiul lui Simonos Macca-
beul.  

30. Aristobulos, fiul lui, care și 
diadema regală a primit, împreună cu 
mama lui.  

                                         
151 În cartea lui numită așa.  
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31. Ioannis și Ianneos.  
Și Ircanos. 
Acesta și-a izgonit fratele. Iar 

Pompiios/ Pompeius, generalul romanilor, 
fugind acela, l-a pus în locul lui pe 
Ircanos/ Hyrcanum. Și de atunci iudeii au 
început să plătească tribut romanilor.  

Iar Aristobulos a fost trimis la Roma 
de către Pompiios ca prizonier. Iar Ircanos 
a fost luat în robie de către parți.  

Pe când Antigonos, fiul lui Aristo-
bulos, cât și el, au fost uciși.  

32. Ananilos, străin, a fost numit de 
către Irodis.  

33. Aristobulos, fiul lui Ircanos, pe 
care l-a ucis Irodis, ginerele lui Ananilos.  

34. Ananilos, ca al doilea pus de către 
Irodis.  

35. Simon, fiul lui Boitos, socrul lui 
Irodis.  

36. Mattias, fiul lui Teofilos.  
37. Ioazar, fiul socrului lui Irodis, în 

timpul căruia S-a născut Hristos.  
38. Eleazar. 
Iisus.  
39. Osie. 
Ioazar.  
40. Ananos, sub care Hristos S-a 

descoperit, predicând și făcând minuni.  
Acestui Ananos i-a luat slujirea 

Gratos al romanilor și a pus în locul lui pe 
Ismailon.  

41. Eleazar, fiul lui Ananos.  
42. Simon. 
Caiafas și Iosif, ginerii lui Ananos.  
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Numai un singur an puteau fi 
arhierei, lucru pe care l-au instituit 
romanii. Și de la ei primeau arhieria. Și era 
arhiereu Caiafas când s-a petrecut păti-
mirea lui Hristos. Și acesta a fost schimbat 
de către Vitellios, stratilatul/ magister mi-
litum/ generalul romanilor.   

43. Ionatis, fiul lui Ananos.  
44. Teofilos, fratele lui.  
45. Simon.  
46. Ionatis, un al doilea fiu al lui 

Ananos.  
47. Ionatis Elioneon și Iosippos.  
48. Ananias, care a fost dus prizonier 

la Roma de către Codratos/ Quadratus.  
49. Ismailos. 
50. Iosippos/ Josephus, numit sub 

Neronos/ Nero. 
51. Ananias, sub care a fost ucis 

Iacovos, fratele Domnului. Despre care 
Paulos/ Pavel a spus: „Te va bate Dumne-
zeu, perete văruit!”[F. Ap. 23, 3]. Și pe 
acesta, Agrippas l-a respins a doua oară. Și, 
în timpul asediului asupra Ierusalimului, 
conaționalii săi l-au ucis.  

52. Iisus, fiul lui Damneos.  
53. Iisus, fiul lui Gamaliil.  
54. Mattias, sub care romanii au 

început războiul.  
55. Finees, care a fost pus de romani 

când ei au ocupat Ierusalimul. Sub el, 
Titos/ Titus, a cucerit orașul și a dat foc 
Templului.  

Așa că, în total, au fost 55 [de arhierei 
ai Legii].  

142



VI. Patriarhii Ierusalimului 
 

 
1. Iacovos, fratele Domnului: 26 ani.  
2. Simeon Cleopas, fratele lui și 

Mucenic: 23 de ani.  
3. Iustos: 6 ani.  
4. Zaharias: 4 ani.  
5. Tobias: 4 ani.  
6. Beniamin: 2 ani.  
7. Ioannis: 2 ani.  
8. Matteos: 2 ani.  
9. Filippos: un an.  
10. Senecas: 4 ani.  
11. Iustos: 4 ani.  
12. Levis: 4 ani.  
13. Efraim: 2 ani.  
14. Iosif: 2 ani.  
15. Iudas: 2 ani.  
16. Marcos: 8 ani. 
17. Cassianos: 8 ani.  
18. Puplios: 5 ani.  
19. Maximos: 4 ani.  
20. Iulianos: 2 ani.  
21. Gaianos: 3 ani.  
22. Simmahos: 2 ani.  
23. Gaios: 3 ani.  
24. Iulianos: 4 ani.  
25. Ilias: 2 ani. 
26. Capiton: 4 ani.  
27. Maximos: 4 ani.  
28. Antoninos: 5 ani.  
29. Valis/ Valens: 3 ani.  
30. Dulihianos: 2 ani.  
31. Narcissos: 4 ani.  
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32. Dios: 8 ani.  
33. Ghermanion: 4 ani.  
34. Gordias: 5 ani.  
35. Narcissos II, Mucenic: 10 ani.  
36. Alexandros, Mucenic: 15 ani.  
37. Mazabanis: 21 de ani.  
38. Imeneos: 23 de ani.  
39. Zabras/ Zabdas: 10 ani.  
40. Ermon: 9 ani.  
Până acum toți aceștia [au păstorit] 

sub împărați elini și în timpul perse-
cuțiilor.  

De aici încolo încep episcopii [care au 
păstorit] sub împărați creștini.  

41. Macarios, care a fost la Sinodul de 
la Niceea152: 20 ani.  

42. Maximos: 6 ani.  
43. Chirillos, care a fost îndepărtat de 

către arieni, și în locul căruia au fost aleși 
trei: Arsenios, Iraclios și Ilarios. Și care, 
sub Gratianos/ Gratiano a fost repus în 
scaun și a participat la Sinodul al II-lea, de 
la Constantinopol. Anii săi [de arhierie]: 
62153.  

44. Ioannis: 16 ani.  
45. Prailios: 20 de ani.  
46. Iuvenalios, care a participat la 

două Sinoade [Ecumenice], de la Efes și 
Calcedon: 38 de ani.  

47. Teodosios, pus de Marcianos, 
după care a revenit Iuvenalios.  

48. Anastasios: 18 ani.  
49. Martirios: 8 ani.  

                                         
152 La Sinodul I Ecumenic.  
153 Cel mai lung patriarhat.  
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50. Salustios, care s-a despărțit de 
episcopul Romei din cauza edictului de 
unire/ enoticonului lui Zenon: 8 ani.  

51. Ilias, îndepărtat de împăratul 
Anastasios: 23 de ani.  

52. Ioannis: 11 ani.  
53. Petros, sub împăratul Iustinianos: 

20 de ani.  
54. Macarios, îndepărtat: 2 ani.  
55. Eustohios: 1 an.  
56. Macarios, pentru a doua oară: 4 

ani.  
57. Ioannis: 22 de ani.  
58. Amos: 8 ani.  
59. Isachios: 8 ani.  
60. Zaharias, înainte de robie: 22 de 

ani.  
61. Modestos: 1 an.  
62. Sofronios.  
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VII. Episcopii Romei 
 
 

1. Apostolul Petros: 2 ani.  
2. Linos: 2 ani.  
3. Anegclitos/ Anacletus: 2 ani.  
4. Climis/ Clemens: 9 ani.  
5. Evarestos: 9 ani.  
6. Alexandros: 12 ani.  
7. Xistos: 9 ani.  
8. Telesforos, Mucenic: 10 ani.  
9. Iginos: 4 ani.  
10. Pios: 15 ani.  
11. Anichitos/ Anicetus: 11 ani.  
12. Sotirihos: 9 ani.  
13. Elefterios: 15 ani.  
14. Victor, care a participat în Pales-

tina la sinodul despre ziua Paștiului: 12 ani.  
15. Zefirinos: 19 ani.  
16. Callistos: 8 ani. 
17. Urbanos/ Urbanus: 7 ani.  
18. Pontianos: 3 ani.  
19. Anteros: o lună.  
20. Fabianos, Mucenic sub Deciu: 15 

ani.  
21. Cornilios/ Cornelius, care a pus 

sfârșit penitenței rele a lui Navaton/ 
Novatum154: 3 ani.  

22. Lucianos/ Lucianus: 2 ani.  
23. Stefanos: 9 ani.   
24. Xistos: 2 ani. 
25. Dionisios: 8 ani.  

                                         
154 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Corneliu.  
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26. Filix/ Felix, Mărturisitor sub 
Valerianos: 5 ani.  

27. Eutihianos: 8 luni.  
28. Gaios: 15 ani.  
29. Marcellinos: 2 ani.  
Și aceștia au fost [episcopii care au 

păstorit] sub împărați păgâni și persecu-
tori. [Următorii] episcopi romani au fost 
sub împărați creștini.  

30. Eusebios: 1 an.  
31. Miltiadis: 4 ani.  
32. Silvestros, sub care [s-a ținut] 

Sinodul de la Niceea: 28 de ani.  
33. Marcos: 12 ani.  
34. Iulios: 15 ani.  
35. Liberios, care a fost exilat de îm-

păratul Constantion/ Constantio, care era 
arian: 6 ani.   

36. Filix: 1 an.  
37. Siricios/ Siricius: 15 ani.  
38. Anastasios: 3 ani.  
39. Innocentios/ Innocentius: 15 ani.  
40. Zosimos: 8 ani.  
41. Bonifatios: 4 ani.  
42. Celestinos, sub care a fost Sinodul 

de la Efes: 21 ani.  
43. Xistos: 8 ani.  
44. Leon, sub care a fost Sinodul de la 

Calcidoni/ Calcedon: 21 de ani.  
45. Ilarion/ Hilario: 6 ani.  
46. Simplicios/ Simplicius, care a dat 

scrisoare de mărturisire antiohienilor îm-
potriva lui Nestorie: 14 ani.  
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47. Filix, care s-a despărțit [de Bise-
rică] din cauza enoticonului [to. evnwtiko.n] 
lui Zinonos/ Zenonis: 9 ani.  

48. Gelasios: 5 ani.  
49. Anastasios: 2 ani.  
50. Simmahos, și Laurentios îm-

preună cu el: 14 ani.  
51. Ormisdas/ Hormisdas, pe care, în 

vremea lui Iustinianos, Sinodul de la Cal-
cedon l-a reintrodus în diptice: 10 ani.  

52. Ioannis: 3 ani.  
53. Filix, cel iubit de împăratul 

Iustinianos: 4 ani.  
54. Bonifatios: 11 ani. 
55. Ioannis: 3 ani.  
56. Agapitos: 1 an.  
57. Silvirios: 18 ani.  
58. Vigilios: 5 ani.  
59. Pelagios: 8 ani.  
60. Ioannis: 5 ani.  
61. Benedictos: 6 ani.  
62. Pelagios, altul: 10 ani.  
63. Grigorios: 12 ani.  
64. Sabinianos: 6 ani.  
65. Bonifatios: 4 ani.  
66. Bonifatios, altul: 9 ani.  
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VIII. Episcopii bizantini și constan-
tinopolitani 

 

 
1. Apostolul Andreas/ Andrei, care a 

propovăduit în Bizantio/ Bizanț, apoi a 
zidit Biserică dincolo de port, în Arghi-
ropolis, și l-a hirotonit episcop în locul lui 
pe Stahis/ Stachym cel amintit de Pavel în 
Epistola către Romani [Rom. 16, 9]155.  

2. Stahis, același [despre care s-a 
vorbit]: 16 ani. 

3. Onisimos: 14 ani.  
4. Policarpos: 18 ani. 
5. Plutarhos: 16 ani.  
6. Sedecion: 9 ani.  
7. Diogenis: 15 ani.  
8. Elefterios: 7 ani.  
9. Filix: 5 ani.  
10. Policarpos: 17 ani. 
11. Atinodors: 4 ani.  
Acesta a ridicat altă Biserică în acel 

loc, care s-a numit Elea, și acolo se făceau 
sinaxele [ta.j suna,xeij]/ adunările biseri-
cești.  

12. Evzoios/ Euzoius: 16 ani.  
13. Lavrentios/ Laurentius: 11 ani și 6 

luni.  
14. Alipios: 13 ani.  
15. Pertinax, care a fost [mai înainte] 

ipaticos/ consul al senatului Romei: 19 ani. 
Acesta a zidit altă Biserică, înspre mare, pe 

                                         
155 În ed. BOR 1988 apare tot ca Stahis, ca și în 

GNT, dar e cunoscută și forma Stahie:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Stahie.  
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care a numit-o Sices/ Sycae, și aceasta e 
numită [și] a Irinei.  

16. Olimpianos: 11 ani. 
17. Marcos: 13 ani. 
18. Chiriacos: 16 ani. 
19. Castinos: 7 ani.  
Acesta, în Bizantio, a zidit Biserica 

Sfânta Eufimias, în locul numit Petrio, 
acolo unde ea a fost martirizată.  

20. Titos: 35 de ani și 6 luni.  
21. Dometios, fratele împăratului 

Probos: 21 ani și 6 luni.   
22. Probos, fiul lui Dometios: 12 ani. 
Toți aceștia au fost episcopi în 

Bizantio, înainte de a se declara împărat 
Constantin cel Mare. Iar el venind în 
Bizantio și luptând împotriva lui Licinios, 
l-a găsit episcop pe Mitrofanis.  

23. Mitrofanis, fiul lui Dometios 
amintit mai sus și fratele lui Probos și 
nepotul[avdelfo,paij] împăratului Probos: 10 
ani.  

24. Alexandros, care a trăit 98 de ani, 
dintre care 23 de ani ca episcop.  

25. Paulos, Mărturisitor, îndepărtat 
de Constantion/ Constantio: 3 ani.  

26. Eusebios arianul156, care a fost mai 
întâi episcop în Biritos, apoi în 
Nicomidias157: 12 ani.  

                                         
156 Eretic arian. A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arianism.  
157 Și amintește unde a mai fost episcop, pentru a 

se arăta faptul că mutarea lui la Constantinopol a fost 
necanonică. Pentru că, în vechime, episcopii nu plecau 
din eparhia lor.  
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27. Macedonios, preotul158 Bisericii 
Constantinopolului, pnevmatomahul/ lup-
tătorul împotriva Duhului Sfânt: 12 ani.  

28. Eudoxios arianul, care a fost mai 
întâi episcop în Germanicias/ Germa-
niciae, apoi în Antiohias: 10 ani.  

29. Dimofilos arianul, care, mai întâi, 
[a fost episcop] în Verias, apoi în Tracis/ 
Thracia: 11 ani și 5 luni.  

30. Evagrios ortodoxul, hirotonit de 
Eustatios al Antiohiei159, care imediat a 
fost exilat de Valentos/ Valente160.  

31. Grigorios al Nazianzului/ Grego-
rius Nazianzi, care a păstorit Biserica timp 
de 12 ani și care s-a retras la casa sa.  

32. Nectarios, bărbat de mare valoare, 
botezat și hirotonit de cei 150 Părinți [de la 
Sinodul II Ecumenic]: 16 ani și 3 luni.  

33. Ioannis, presbiterul Antiohiei161, 
Hrisostomos: 5 ani și 6 luni. Apoi a fost 
exilat.  

34.  Arsacios presbiterul, fratele lui 
Nectarios: 2 ani.  

35. Atticos, presbiterul Constantino-
polului: 20 de ani.  

36. Sisinnios, presbiterul aceleiași 
Biserici: 2 ani.   

                                         
158 Pentru că a fost decăzut din treaptă: din 

patriarh la starea de preot.  
159 Și s-a amintit numele celui care l-a hirotonit, ca 

să arate faptul că nu era arian ca ceilalți episcopi arieni ai 
Constantinopolului de dinaintea lui.  

160 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valens.  
161 E numit astfel Sfântul Ioan Gură de Aur pentru 

că își câștigase un mare renume încă de când era preot în 
Antiohia.  
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37. Nestorios162, antropolatrul163/ ho-
minicola, presbiterul Bisericii Antiohiei: 3 
ani și 2 luni. El a fost exilat în Oasi/ 
Oasim.  

38. Maximianos, presbiterul Constan-
tinopolului: 2 ani și 5 luni.  

39. Proclos/ Proclus, hirotonit de 
Sisinnios al Cizicului și care nu a fost 
primit. Numai după moartea lui 
Maximianos acesta a fost transferat în 
locul lui. [A păstorit] 12 ani și 3 luni.  

40. Flavianos, presbiterul Constanti-
nopolului: 1 an și 10 luni. Pe acesta l-a înde-
părtat Dioscoros, prin sinodul tâlhăresc 
[lh|strikh|/ suno,dw|/ praedatoria synodo]164 
de la Efes.  

41. Anatolios, presbiterul și apocri-
siarhul [responsalis] Bisericii Alexandriei: 
8 ani și 8 luni.  

42. Ghennadios, presbiterul Constan-
tinopolului: 13 ani și două luni.  

43. Acacios, presbiter și orfanotrofos 
[orphanorum curator], eretic: 17 ani și 9 
luni. 

44. Fraitas, presbiter la Sfânta Teclis                   
[Theclae/ Tecla] Sicon: 3 luni și 17 zile.  

45. Eufimios, presbiter al Con-
stantinopolului și  ptohotrofos [paupe-
rum curator] al Neapoleosului: 6 ani și 3 

                                         
162 A se vedea: 
 http://ro.orthodoxwiki.org/Nestorie.  
163 Care se închina la om. Pentru că Îl considera pe 

Hristos un simplu om.  
164 A se vedea: 
http://ro.orthodoxwiki.org/Sinodul_t%C3%A2lh%

C4%83resc_de_la_Efes.  
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luni. El a fost exilat sub împăratul 
Anastasios.  

46. Macedonios, presbiter al Con-
stantinopolului și schevofilax [vasorum 
custos]: 6 ani.  

47. Timoteos,  presbiter al Constanti-
nopolului și schevofilax: 6 ani.  

48. Ioannis Cappadocianul, presbiter 
și singcell [syncellus]: 1 an și 10 luni.  

49. Epifanios,  presbiter al Constanti-
nopolului sub Iustinianos: 16 ani și 3 luni.  

50. Antimios, episcopul Trapezun-
tosului: 3 luni. El a fost înlăturat de Sfântul 
Sinod adunat împotriva lui Seviros/ Seve-
rum165.   

51. Minas presbiterul și Sampsos 
xenodoxul [praefectus hospitio]: 16 ani și 6 
luni.  

52. Eutihios presbiterul și monah al 
Mănăstirii din Amasia: 12 ani și 2 luni. Iar 
acesta, în al 38-lea an al împărăției lui 
Iustinianos, neadmițând edictul său des-
pre nestricăciune166 [avfqa,rtou/ incorrupto], 
a fost înlăturat.   

53. Ioannis, presbiterul Antiohiei și 
sholastic: 12 ani și 7 luni. 

54. Din nou Eutihios, repus de 
Iustinos, pentru încă 4 ani și 6 luni.  

55. Ioannis Postitorul167, diaconul 
Constantinopolului, în timpul lui Tiberios: 
13 ani și 5 luni.  

                                         
165 Sever al Antiohiei, care era eretic monofizit.  
166 Referitor la faptul dacă trupul Domnului a fost 

stricăcios sau nu.   
167 A se vedea:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Ioan_Postitorul.  
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56. Chiriacos, presbiterul aceleiași 
Biserici și iconom: 11 ani.  

57. Tomas, diacon al aceleiași Biserici  
și sachellar: 3 ani și 5 luni.  

58. Serghios, diacon al aceleiași 
Biserici: 28 de ani, 7 luni și 21 de zile.  

59. Pirros/ Pyrrhus, presbiterul 
aceleiași Biserici, monah, arhon al mănă-
stirilor [monasteriorum curator] și igumen 
al Hrisopoleosului. Împotrivindu-se cu ve-
hemență168, a fost depus din treaptă după 2 
ani, 9 luni și 9 zile.  

60. Paulos, presbiterul aceleiași 
Biserici și iconom: 2 ani și 26 de zile.  

61. A fost repus Pirros, [pentru încă] 4 
luni și 23 de zile.  

62. Petros, presbiterul aceleiași 
Biserici: 2 ani și 7 luni.  

63. Tomas, diaconul aceleiași Biserici 
și hartofilax: 2 ani și 7 luni.  

64. Ioannis presbiterul și schevo-
filaxul Marii Biserici: 5 ani și 9 luni.  

65. Constantinos,  diaconul aceleiași 
Biserici, schevofilax și iconom: 1 an, 8 luni 
și 7 zile.  

66. Teodoros, presbiterul aceleiași 
Biserici, singcell și schevofilax: 2 ani și 3 
luni.  

67. Gheorghios, presbiter, singcell și 
schevofilax: 3 ani și 10 luni.  

Teodoros, repus, pentru 1 an și 3 luni.  

                                         
168 Era eretic monotelit.  
A se vedea:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Pir_I_al_Constantinop

olului.  
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68. Paulos, [făcut episcop] din rândul 
laicilor, în taină: 6 ani și 8 luni.  

69. Callinicos, presbiter și schevofilax 
al Bisericii Vlahernelor: 12 ani. A fost orbit 
sub Iustinianos Rinocopimenul [căruia i s-
a tăiat nasul].  

70. Ciros, presbiter și monah din 
insula Amastridos: 6 ani. Îndepărtat de 
Filippos.  

71. Ioannis, diacon și hartular-
iconom: 3 ani.  

72. Ghermanos, episcop al Cizicului și 
Mărturisitor: 15 ani. A fost îndepărtat din 
treaptă de neevlaviosul Leontos Isaurul.  

73. Anastasios, presbiter și singcell: 
24 de ani. 

74. Constantinos, monah și episcopul 
Sillei [Syllaei] și [care a fost] decapitat: 12 
ani.  

75. Nichitas, presbiterul [Bisericii] 
Sfinților Apostoli [din Constantinopol], 
arhonul mănăstirilor și eunuhos/eunuchus 
[eunuc]: 14 ani și 4 luni.  

76. Paulos Cipriotul, diacon: 5 ani și 8 
luni169.  

77. Tarasios, [hirotonit] în taină: 21 de 
ani și 2 zile.  

78. Nichiforos, [hirotonit] în taină, 
care mai înainte fusese monah: 9 ani. A 
fost exilat sub neevlaviosul Leontos 
Armeanul.  

79. Teodotos al Cassitirasului: 15 ani.  

                                         
169 Și peste tot, după cum se observă, autorul 

nostru ne indică din ce trepte sau demnități au fost 
ridicați patriarhii enumerați.  
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80.  Antonios, fost al Sillei: 12 ani.  
81. Ioannis, presbiter și singcell, care 

singur s-a pierdut170: 9 ani.  
82. Metodios, ortodox și Mărturisitor: 

4 ani și 3 luni.  
83. Ignatios, eunuc: 11 ani și 5 luni.  
 
  

  

                                         
170 Era eretic iconoclast.  
A se vedea:  
http://orthodoxwiki.org/John_VII_Grammaticus_

of_Constantinople.  
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IX. Episcopii Alexandriei  
 
 

1. Marcos Evanghelistul: 2 ani.  
2. Anianos: 22 de ani.  
3. Abilios: 12 ani.  
4. Cerdon: 10 ani.  
5. Primos: 12 ani.  
6. Iustinos: 10 ani.  
7. Eumenis: 10 ani.  
8. Marcianos: 13 ani.  
9. Celadion: 10 ani.  
10. Agrippinos: 14 ani.  
11. Iulianos: 15 ani.  
12. Dimitrios: 10 ani.  
13. Iraclas: 43 de ani.  
14. Dionisios, care sub împăratul 

Vallerianos a fost trimis în exil: 17 ani.  
15. Maximianos: 8 ani.  
16. Teonas: 19 ani.  
17. Petros, Mucenicul: 11 ani.  
Până aici au fost [episcopii care au 

păstorit] Biserica sub împărați păgâni și 
persecuții. De aici încolo sunt episcopii de 
după Constantin cel Mare.  

18. Ahillas: 1 an.  
19. Alexandros, care a participat la 

Primul Sinod [Ecumenic]: 23 de ani.  
20. Atanasios cel Mare, care de mai 

multe ori a fost exilat de către arieni, și a 
fost pus în locul lui Grigorios arianul.  

21. Atanasios a doua oară, dar a fost 
îndepărtat de către [împăratul] Constan-
tinos.  

22.  Gheorghios Capadocianul, arian. 
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A treia, a 4-a și a 5-a oară Atanasios 
[cel Mare]. Iar anii lui [de episcopat], cu 
toții, au fost 46.  

23. Petros, trimis în exil de Valentos: 1 
an. 

24. Lucios arianul: 5 ani.  
25. Petros, a doua oară: 1 an.  
26. Timoteos, care a fost la Al doilea 

Sinod [Ecumenic]: 8 ani.  
27. Teofilos: 28 de ani.  
28. Chirillos171, care a fost la Primul 

Sinod de la Efes172, [făcut] împotriva 
neevlaviosului Nestorios: 32 de ani.  

 

 
 

29. Dioscoros, care a participat la 
sinodul tâlhăresc de la Efes, al doilea: 5 ani. 

                                         
171 Sfântul Chiril al Alexandriei: 
http://ro.orthodoxwiki.org/Chiril_al_Alexandriei.  
172 Sinodul III Ecumenic:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Sinodul_III_Ecumenic

.  
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Și care a fost înlăturat la Al Patrulea Sinod 
[Ecumenic] de la Calcedon. 

30.  Proterios ortodoxul, care a fost 
înecat în Sfânta Colimvitră173: 6 ani.  

31. Timoteos Eluros: 2 ani.  
32. Timoteos Levcos: 15 ani.  
33. Petros Mongos: 1 an.  
34. Ioannis, care a fost îndepărtat: 3 

ani.  
Petros, a doua oară: 6 ani.  
35. Atanasios, eretic: 7 ani.  
36. Ioannis: 9 ani. 
37. Ioannis, altul: 11 ani.  
38. Dioscoros: 3 ani.  
39. Timoteos, care [a păstorit] sub 

împăratul Iustinianos: 17 ani.  
40. Gaianos: 1 an.  
41. Teodosios: 2 ani.  
42. Paulos: 2 ani.  
43. Zoilos: 7 ani.  
44. Apolinarios: 19 ani.  
45. Ioannis: 11 ani.  
46. Eulogios: 17 ani.  
47. Teodoros Scribon: 2 ani.  
48. Ioannis Cipriotul, Milostivul174: 10 

ani. 
 

                                         
173 A se vedea:  
http://paginiortodoxe.tripod.com/vsfeb/02-28-

sf_proterie.html. Pomenit pe 28 februarie.  
Iar Colimvitra, locul de Botez despre care se 

vorbește aici, era un bazin cu apă, unde se făcea botezul 
pentru adulți și colimvitrele/ vasele de Botez nu erau 
mici ca vasele noastre de azi, în care abia încap copiii.  

174 Idem:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Ioan_cel_Milostiv.  
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49. Gheorghios: 11 ani.  
50. Petros: 10 ani.  
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X. Episcopii Antiohiei  
 
 

 
1. Petros Apostolul: 11 ani.  
2. Evodios: 23 de ani.  
3. Ignatios Teoforos/ Teoforul175, care 

a fost martirizat sub [împăratul] Traian: 4 
ani.  

 

 
 

4. Iron: 20 de ani.  
5. Cornilios: 13 ani.  
6. Eros/ Heros: 26 de ani.  
7. Teofilos: 13 ani.  
8. Maximianos: 13 ani.  
9. Serapion: 25 de ani.  
10. Asclipiadis: 9 ani.  
11. Filitos: 8 ani.  

                                         
175 Idem:   
http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/decembrie/12-

20-sf_ignatie_teoforul.html.  
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12. Zebinos: 6 ani.  
13. Vavilas, care a fost martirizat sub 

Decios: 13 ani.  
14. Flavios: 9 ani.  
15. Dimitrianos: 4 ani.  
16. Paulos al Samosatei: 8 ani.  
17. Domnos: 2 ani.  
18. Timeos: 10 ani.  
19. Chirillos: 15 ani.  
20. Tirannos: 15 ani.  
Toți aceștia au fost sub împărați elini 

și persecutori. Următorii sunt sub împărați 
creștini.  

21. Vitalios: 6 ani.  
22. Filoghenis: 5 ani.  
23. Paulos: 5 ani.  
24. Eustatios, corifeos/ coryphaeus 

[conducătorul] Sinodului de la Niceea176, și 
care a fost îndepărtat de arieni: 18 ani. 
După care au urmat 6 arieni.  

25. Eulalios: 3 ani.  
26. Eufronios: 8 ani.  
27. Facellios, sub care Marea Biserică 

a Antiohiei și-a sărbătorit reînnoirea [ta. 
evgkai,nia/ encaenia]: 12 ani.  

28. Stefanos: 3 ani.  
29. Leontios: 8 ani.  
30. Eudoxios: 2 ani.  
31. Anianos: 4 ani.  
32. Meletios, Mărturisitor sub Valen-

tos: 25 de ani.  
33.  Euzoios, arian: 5 ani.  

                                         
176 Primul Sinod Ecumenic.  
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34. Meletios, din nou, care a 
participat și la Sinodul al II-lea de la 
Constantinopol177.  

35. Flavianos: 22 de ani.  
36. Porfirios: 30 de ani.  
37. Alexandros: 5 ani.  
38. Teodotos: 4 ani.  
39. Ioannis, care a fost la Al Treilea 

Sinod [Ecumenic], de la Efes: 18 ani.  
40. Domnos, care a fost la sinodul 

tâlhăresc, al doilea, de la Efes: 8 ani.  
41. Maximos, care a fost la Al Patrulea 

Sinod [Ecumenic], de la Calcedon. Și care a 
fost detronat pentru o greșeală178. [A păs-
torit] 4 ani.  

42. Vasilios: 2 ani.  
43. Acacios, în timpul căruia a fost 

ruinată cetatea: 1 an.  
44. Martirios: 13 ani.  
45. Iulianos: 15 ani.  
46. Petros Cnafevs/ Fullo, și care a 

fost înlăturat sub Zinonos: 3 ani.  
47. Ioannis, care a fost înlăturat după 

3 luni.  
48. Stefanos: 3 ani.  
49. Stefanos, altul: 1 an.  
50. Calandion: 4 ani.  
51. Petros [Cnafevs], a doua oară: 3 

ani.  
52. Palladios: 10 ani.  
53. Flavianos, [care] a fost exilat de 

Anastasios: 7 ani.  

                                         
177 Al Doilea Sinod Ecumenic.  
178 A se vedea:  
http://orthodoxwiki.org/Maximus_II_of_Antioch.  
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54. Eufrasios, care a murit în cetatea 
în ruină: 5 ani.  

55. Efraimios, care a trăit în timpul 
lui Iustinianos: 18 ani.  

56. Domnos: 14 ani.  
57. Anastasios: 11 ani.  
58. Grigorios: 24 de ani.  
59. Anastasios, a doua oară: 9 ani.  
60. Anastasios, altul: 9 ani.  
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Cărțile canonice 
 

I 
 

Vechiul Legământ/ Testament 
 
Și acestea sunt Dumnezeieștile Cărți 

ale Bisericii și canonice, după numărul lor 
de rânduri: 

 
 
1. Genesis are  4.300 de rânduri179.  
2. Exodos: 2.800 de rânduri.  
3. Leviticon: 2.700 de rânduri.  
4. Aritmi/ Numeri: 3.530 de rânduri.  
5. Deuteronomion: 3.100 de rânduri.  
6. Iisus [al lui Navi]: 2.100 de rânduri.  
7. Crite/ Judices [Judecători] și Rut: 

2.050 de rânduri.  
8. Vasilion/ Regnorum [Regi] I și II: 4. 

240 de rânduri.  
9. Vasilion III și IV: 2. 203 [2. 200] de 

rânduri.  
10. Paralipomena I și II: 5. 500 de 

rânduri.  
11. Esdras I și II: 5. 500 de rânduri.  
12. Biblos Psalmon/ Liber Psalmorum 

[Cartea Psalmilor]: 5. 100 de rânduri.  
13. Parimie Salomontos/ Paroemiae 

Salominis  [Pildele lui Solomon]: 1. 700 de 
rânduri.  

14. Ecclisiastis/ Ecclesiastes: 7. 500 de 
rânduri (?).  

                                         
179 Nu coincid cu rândurile din traducerile actuale.  
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15. Asma Asmaton/ Canticum Canti-
corum [Cântarea Cântărilor]: 280 de rân-
duri.  

16. Iov: 1.800 de rânduri.  
17. Profetul Isaias: 3.800 de rânduri. 
18. Profetul Ieremias: 4.000 de rân-

duri.  
19. Baruh: 700 de rânduri.  
20. Iezechiil: 4.000 de rânduri.  
21. Daniil: 2.000 de rânduri.  
22. Cei 12 Profeți: 3.000 de rânduri.  
Tot Vechiul Legământ/ Testament are 

22 de cărți.    
 

 
Noul Legământ/ Testament 

 
 
1. Evanghelion cata [după] Matteon: 

2.500 de rânduri.  
2. Evanghelion cata Marcon: 2.000 de 

rânduri.  
3. Evanghelion cata Lucan: 2.600 de 

rânduri.  
4.  Evanghelion cata Ioannin: 2. 300 

de rânduri.  
5. Praxis ton Apostolon/ Actus Apos-

tolorum [Faptele Apostolilor]: 2800 de 
rânduri.  

6. Epistolele lui Paulos, 14 [la număr]: 
5.300 de rânduri.  

7. Epistolele catolice, 7 [la număr]: 
una a lui Iacovos, două ale lui Petros, trei 
ale lui Ioannis și una a lui Iuda.  
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Și Noul Legământ/ Testament conține 
26 de cărți.  

 
II 
 

Și acestea sunt cărțile antilegomena180 
ale Vechiului Testament:  

 
1. Maccabeca III: 7.300 de rânduri.  
2. Sofia Solomontos [Înțelepciunea lui 

Solomon]: 1.100 de rânduri.  
3.  Înțelepciunea fiului lui Sirah: 2.800 

de rânduri.   
4. Psalmii și odele lui Solomon 

[existente în LXX/ Septuagintă181]:  2.100 de 
rânduri.  

5. Estir: 350 de rânduri.  
6. Iudit: 1.700 de rânduri.  
7. Sosanna: 500 de rânduri.  
8. Tobit și Tobias: 700 de rânduri.  
 
Cărțile antilegomena ale Noului Tes-

tament: 
 
1. Apocalipsis Ioannis: 1.400 de 

rânduri182.  
2. Apocalipsis Petros183: 300 de 

rânduri.  

                                         
180 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Antilegomena.  
181 O ediție în limba engleză:  
http://ecmarsh.com/lxx/.  
182 Pe care noi o avem ca ultima carte a Noului 

Testament.  
183 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Apocalipsa_lui_Petru  
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3. Epistola lui Barnaba: 1.360 de 
rânduri184.  

4. Evanghelion cata Evreon: 2.200 de 
rânduri185.  

 
III 
 

Acestea sunt apocrifele Vechiului 
Testament:  

 
1. Enoh186: 4.800 de rânduri.  
2. Patriarhii187: 5. 100 de rânduri.  
3. Cuvântarea lui Iosif: 1.100 de rân-

duri.  
4. Testamentul lui Moise: 1.100 de 

rânduri188.  
5. Înălțarea lui Moise189: 1.400 de 

rânduri.  

                                         
184 Pe care o avem în română în Scrierile Părinților 

Apostolici, trad. note și indici de Pr. D.[umitru] Fecioru, 
col. PSB 1, Ed. IBMBOR, București, 1979, p. 114-137.  

O puteți downloada de aici:  
http://www.arhiva-

ortodoxa.info/test/autoindex2/index.php?url=4.docume
nt/Biblioteca%20Misionarului%20Ortodox/%28PSB%20
01%29%20Scrierile%20parintilor%20apostolici.pdf&zone
=4.  

185 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Evanghelia_dup%C4

%83_evrei.  
186 Idem:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cartea_lui_Enoh.  
187 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Testaments_of_the_

Twelve_Patriarchs.  
188 Idem:  
http://www.earlyjewishwritings.com/testmoses.ht

ml.  
189 Idem:  
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6. Avraam190: 300 de rânduri.  
7. Ilad și Modad191: 400 de rânduri. 
8. Profetul Elia [Ilie]: 3.016 rânduri192.   
9. Profetul Sofonios: 600 de rânduri.  
10. A lui Zaharia, tatăl lui Ioannis 

[Botezătorul]: 500 de rânduri.  
11.  False scrieri [yeudepi,grafa] ale lui 

Baruh, Avvacum, Ezechiil și Daniil. 
 
Și acestea sunt apocifele Noului 

Testament:  
1. Călătoria lui Petros: 2.750 de rân-

duri.  
2. Călătoria lui Ioannis: 2.600 de rân-

duri.  
3. Călătoria lui Toma: 1.700 de rân-

duri.  
4. Evanghelia după Toma193: 1.300 de 

rânduri.  
5. Didahia Apostolilor194: 200 de rân-

duri.  
6. Prima și a doua a lui Climentos 

[Clement]: 2.600 de rânduri195.  
                                                                                    

http://en.wikipedia.org/wiki/Assumption_of_Mos
es.  

190 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Abraham.  
191 Idem:  
http://www.earlyjewishwritings.com/eldad.html.  
192 Apocalipsa lui Ilie:  
http://www.arcb.ro/index.php?option=com_conte

nt&view=category&id=277:apocalipsa-lui-ilie.  
193 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Evanghelia_dup%C4

%83_Toma.  
194 E inclusă în același volum citat anterior, PSB 1, 

între p. 25-32.  
195 E vorba de Epistolele I și II către Corinteni ale 

Sfântului Clement al Romei. Existente în PG 1. Prima 
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7. Ale lui Ignatios196 și Policarpos197 și 
Păstorul lui Erma/ Hermae198.  
  

                                                                                    
Epistolă către Corinteni în PG 1, col. 199-328 și Epistola a 
II-a către Corinteni în PG 1, col. 329-348. În română, în 
PSB 1, ed. cit., p. 46-79 și 94-103.  

196 Epistolele Sfântului Ignatie Teoforul, 7 la 
număr: PSB 1, ed. cit., p. 157-190.   

197 Epistola Sfântului Policarp către Filipeni: PSB 1, 
ed. cit., p. 208-214.  

198 Păstorul Sfântului Herma: PSB 1, ed. cit., p. 227-
316.  
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   Sfântul Isidor, 
     Arhiepiscopul Sevillei199 

              (n. c. 560-636, † 4 aprilie, 
               pomenit pe 4 aprilie 

               în Biserica Ortodoxă) 
 

 Istoria regilor  
  goți, vandali și suevi200 

                                         
199 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Isidore_of_Seville și: 

http://orthodoxwiki.org/Isidore_of_Seville.  
200 Text tradus de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș.  
Am tradus textul cărții conform edițiilor:  
1. Sancti Isidori, Hispalensis Episcopi, Historia de 

regibus gothorum, wandalorum et suevorum, în PL 83, 
col. 1057-1082B;  

2. Isidore of Seville’s, History of the Kings of the 
Goths, Vandals, and Suevi, translated by Guido Donini 
and Gordon B. Ford jr., Ed. E. J. Brill, Leiden, 1966, p. 1-
43.  
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Cuvânt înainte 
 
 
1. Dintre toate pământurile care se 

întind de la Apus și până în India [Indos], 
tu ești cea mai frumoasă [pulcherrima], o, 
Spania [Hispania], sfântă și întotdeauna-
binecuvântată mamă a  conducătorilor și a 
națiunilor!  

Pe drept ești tu acum regină [regina] 
a tuturor provinciilor, de la care nu numai 
Apusul dar și Răsăritul își primește lumina 
[lumina].  

Tu ești slava [decus] și podoaba 
[ornamentum] lumii, cea mai ilustră [illus-
trior] parte a pământului, în care glorioasa 
fecunditate [gloriosa fecunditas]/ rodnicie 
a poporului getic [Geticae] se bucură mult 
și înflorește în mod abundent.  

 
2. Natura pe merit a fost 

îngăduitoare/ binevoitoare, îmbogățindu-
te pe tine cu abundența tuturor lucrurilor 
care cresc.  

[Căci] tu ești bogată în fructe de 
pădure, ești plină cu struguri, ești bogată 
în seceriș. Tu ești îmbrăcată în grâne, ești 
umbrită de măslini, ești acoperită cu viță 
de vie.  

Tu ești înflorită în câmpurile tale, 
înfrunzită pe munții tăi, plină de pești pe la 
țărmurile tale.  

Tu ești situată în cea mai plăcută 
regiune a lumii. Tu nu ești arsă nici de 
fierbintea dogoare a soarelui, nici nu ești 
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biciuită de gheață rece. Ci ești încinsă cu 
zona temperată a cerului [temperata coeli 
zona], fiind hrănită cu fericitele zefiruri201.  

Căci tu produci tot felul de roade pe 
care le poartă câmpurile, tot felul de 
metale prețioase iar animalele [tale] poartă 
tot ce este frumos și folositor.  

Așa că nu trebuie să te crezi 
inferioară în fața acelora care se disting 
prin faima de a face parte din grupul celor 
nobili.   

 
3. Alfeus [Alphaeus] îți va înmulți 

caii. Clitumnus vitele. Deși Alfeus, sacru în 
victoriile olimpice, mâna iute carele cu 
patru cai peste cursul Pisaean, iar 
Clitumnus a jertfit odată tauri mari ca 
jertfe capitoline202.   

Tu, cea bogată în mâncare, să nu 
cauți poienele Etruriei203! Nici, fiind plină 
de palmieri, să admiri crângurile lui 
Molorchus. Și nici să nu invidiezi victoriile 
lui Elean din cauza la cum aleargă caii tăi. 

Tu ești bogată în râuri rodnice, tu ești 
împodobită cu râuri ce curg cu aur. 
Izvoarele tale sunt apele cailor.  

Lâna ta, vopsită în purpuriu, strălu-
cește ca purpura tiriană. Piatra ta, strălu-
citoare pe fondul întunericului munților 
abrupți, se aprinde cu și mai mare stră-
lucire prin învecinarea cu soarele.  

                                         
201 Zefirul fiind vântul lin, călduț, de primăvară, 

care suflă dinspre apus.  
202 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Capitoliu.  
203 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Etruria.  
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4. Asfel, bogată în copii de întreținut 
și în pietre și în îmbrăcăminte purpurie, 
ești, de asemenea, rodnică în conducători 
și în bogățiile imperiului, fiind deopotrivă 
îmbelșugată în podoaba conducătorilor și 
binecuvântată prin lucrările lor.  

Așadar, pe drept, ai ajuns aurul 
Romei, capul națiunilor. Căci odinioară 
doreai, cu virtute asemenea celei romane, 
să ajungi prima victorioasă.  

Având țelul tău până la capăt, acela 
de cea mai înfloritoare națiune a goților, 
după multe victorii, în lumea cu nerăbdare 
cucerită și iubită de tine, [ai ajuns] să te 
bucuri de cinstea regală și de multă bogă-
ție, asigurată întru fericire de imperiu.  
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Istoria goților 
  
   

1. E un lucru cert faptul că goții sunt 
un neam foarte vechi. Unele presupuneri, 
pornind de la asemănarea ultimei silabe, 
cum că originea lor ar veni de la Magog, 
fiul lui Iafet [Japhet], au fost deduse, în cea 
mai mare parte, din cartea Profetului 
Ezechiel. Totuși, odinioară, s-a format obi-
ceiul de a-i chema pe cei doi eroi Getas, 
mai degrabă decât Gog și Magog.  

 
2. Traducerea numelor lor în limba 

noastră este tecti („protejat”), care arată 
putere. Și, cu adevărat, n-a existat 
niciodată vreo națiune a lumii care să fi 
hărțuit mai mult puterea romană. Căci 
aceștia sunt oamenii care l-au făcut până și 
pe Alexandru să-i evite, de care s-a temut 
Pyrrhus și Caesar s-a înfricoșat foarte. 
Fiindcă mai înainte ei au fost conduși de 
căpetenii de multe secole, și apoi de regi; 
noi scoțând informațiile acestea din 
cronici, unde erau înscrise numele și 
faptele lor.  

 
3. În al 12-lea an de la fundarea erei 

noastre [49 î. Hr.], când consulul Pompei 
și Gaius Julius Caesar au ațâțat un război 
civil pentru a putea să controleze statul, 
goții au venit în Tessalia204 și l-au ajutat pe 
Pompei și au luptat împotriva lui Caesar.  

                                         
204 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Tesalia.  
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Și când etiopienii, indienii, persanii, 
mezii, grecii, armenii205, sciții, și alte 
națiuni răsăritene, s-au adunat și au luptat 
împotriva lui Julius, acești oameni206 s-au 
opus lui Caesar mai bărbătește decât [toți] 
ceilalți. Tulburând prin numărul lor și prin 
curaj, Caesar a spus că se gândea să plece, 
dacă noaptea nu ar fi pus capăt bătăliei.  

 
4. În anul 294 [d. Hr.] [256 d. Hr.]207, 

în primul an al domniei lui Valerian și 
Gallienus, goții au coborât din munții Alpi 
[Alpibus], în care locuiau, și au devastat 
Grecia, Macedonia, Pontul, Asia [Mică]208 
și Iliria.  

Și au avut Iliria și Macedonia pentru 
aproximativ [ferme] 15 ani. Apoi, după ce 
au fost învinși de împăratul Claudio/ 
Claudius, s-au reîntors în propriile lor 
regiuni.  

Iar romanii, onorându-l pe Claudius 
Augustus, cu slavă importantă la reîn-
toarcere, pentru faptul că a îndepărtat pe 
cel mai mare popor [fortissimam gen-
tem]209 de la limitele imperiului, au pus un 

                                         
205 Armenii sunt pomeniți numai în PL 83, col. 

1059.   
206 Goții.  
207 Acesta e anul în PL: CCXCIV. Însă în ediția în 

engleză avem și un alt an: 256 d. Hr. Cel de al doilea an, 
acum și în viitoarele cazuri în traducerea noastră, 
aparține ediției din 1966 citate.  

În Wikipedia, ambii împărați și-au început domnia 
în anul 253. A se vedea:  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Valerian  
și: http://ro.wikipedia.org/wiki/Gallienus.  
208 Numai în engleză.  
209 Pe goți.  
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scut de aur [aureum clypeum] în Forum210 
și o statuie de aur [auream statuam] în 
Capitolium.  

 
5. În anul 369 [331] d. Hr., anul al 26-

lea al împărăției lui Constantin211, goții au 
atacat pământul sarmaților, copleșindu-i 
pe romani cu foarte multe armate, în 
impetuozitatea forței lor distrugând totul 
prin jaf și sabie.   

Constantin însuși a pregătit o armată 
împotriva lor, și după ce i-a învins cu 
greutate, într-o mare bătălie, i-a alungat 
pe ei peste Dunăre [ultra Danubium].  

[Și cu toate că] el212 deja fusese distins 
pentru faima curajului arătat împotriva 
multor nații, cu atât mai mult [acum] a 
primit slavă prin victoria lui împotriva 
goților. Căci romanii, aplaudați de Senat, i-
au adus laudă în mod public, fiindcă a 
cucerit o astfel de mare națiune și a 
restaurat pământul republicii213.  

 
6. În anul 407 [369] [d. Hr.], în al 

cincilea an al domniei lui Valens, 
Athanaricus a fost primul care a experi-
mentat guvernarea asupra neamului go-
ților. [Astfel] a domnit 13 ani. Și s-a decis 
să înceapă o foarte crudă persecuție, care s-
                                         

210 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Forumul_roman.  
211 Idem:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_cel_Mar

e.  
212 Sfântul Constantin cel Mare, cel care a fost 

omagiat în 2013 în Biserica noastră.   
213 Pe care îl avusese anterior și îl pierduse.  
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a îndreptat împotriva acelor goți din țara 
lui care erau creștini [Christiam]. Și din 
această cauză mulți au devenit Mucenici 
[Martyres], pentru că nu au vrut să 
jertfească idolilor. Astfel mulți au fost 
afectați de persecuții. Și, în ciuda 
numărului lor214, el nu s-a dat înapoi de la 
a-i ucide, și a permis asta și altora sau i-a 
forțat să plece din regatul său și să migreze 
în provinciile romane.   

 
7. În anul 415 [377] [d. Hr.], în al 13-

lea an a domniei lui Valens, goții de la 
Dunăre s-au împărțit în două tabere opuse, 
conduse de Athanaricus și Fridigernus, și 
ele s-au pustiit reciproc și s-au măcelărit 
succesiv.   

Dar Athanaricus l-a învins pe 
Fridigernus datorită favorului [primit] de 
la împăratul Valens.  

Și, pe baza acestui [sprijin], el a 
trimis legați [legatos]215 cu daruri la 
împărat, și a cerut învățători [doctores], în 
sensul să primească [de la ei] introducerea 
în regula credinței creștine [Christianae 
fidei regulam]216.  

Dar Valens, care era rătăcit [devius] 
de la adevărul credinței catolice/ universale 
[veritate catholicae fidei] și acaparat de 
perversitatea ereziei ariene, a trimis lor217 

                                         
214 A numărului mare de creștini, care declarau că 

preferă să moară pentru Hristos.  
215 Comandanți de legiuni/ de armată.  
216 Asta după ce îi persecutase pe creștinii goți de 

sub stăpânirea lui...  
217 Goților.  
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preoți eretici [haereticis sacerdotibus] și 
prin învățătură vicleană i-a lipit pe goți de 
învățătura lor greșită  [sui erroris dog-
mati].  

Și prin [această] sămânță nimi-
citoare218 au transferat, unui asemenea 
neam vestit, otrava vătămătoare, și astfel 
au ținut și păstrat pentru o lungă vreme 
greșeala, pe care poporul încrezător o 
absorbise recent.  

8. Atunci, Gulfilas/ Ulfila, episcopul 
acestor goți, le-a stabilit literele219 și le-a 
tradus în acea limbă scrierile Vechiului și 
Noului Testament. Și, în scurt timp, goții 
au început să scrie și să aibă lege, 
devenind părtași învățăturii bisericii lor.  

Însă țineau învățăturile lui Arie 
referitoare la firea dumnezeiască, și anume 
crezând că Fiul este inferior Tatălui în 
stăpânire și posterior Lui în veșnicie. 
[Totodată] ei credeau că Sfântul Duh nu e 
Dumnezeu și nici nu există din firea 
[substantiam] Tatălui, ci că El a fost creat 
de Fiul [per Filium] și că Ambii Îl slujesc 
[pe Tatăl] și sunt sub ascultarea Lui.  

De asemenea, ei spuneau că persoana 
Tatălui este separată după fire, că 
persoana și firea Fiului sunt separate și, la 
fel, și persoana și firea Sfântului Duh. 
Astfel ei nu adorau (după tradiția Sfintei 
Scripturi [secundum Sanctae Scripturae 
traditionem]) un Dumnezeu și un Domn, 

                                         
218 Învățătură eretică.  
219 Alfabetul gotic: 
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_gotic.  

179

http://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_gotic


ci, ca în superstiția [superstitionem] 
idolatriei, venerau trei dumnezei.  

[Și] răul acestei blasfemii [blasphe-
miae] s-a perpetuat în timp și s-a succedat 
sub regii [lor] pentru o perioadă de 213 ani.  

Însă, amintindu-și de mântuirea lor, 
ei au renunțat la această necredință 
înrădăcinată și, prin harul lui Hristos, au 
venit la unitatea credinței catolice/ uni-
versale.  

 
9. În anul 416 [378] [d. Hr.], în al 14-

lea an al domniei lui Valens, goții au fost 
pentru prima dată scoși afară de creștini 
din pământul lor și au fost alungați, 
împreună cu regele lor, Athanaricus, de 
către huni. Și după ce au trecut Dunărea, 
întrucât nu au putut rezista puterii 
împăratului Valens, ei s-au predat fără să-
și lase la o parte armele și au primit220 
Thracia ca să locuiască în ea.  

Dar când au văzut că ei au fost 
asupriți de către romani, contrar 
obiceiului lor de libertate, atunci au fost 
siliți să se revolte.   

[Astfel], ei au pustiit Thracia prin foc 
și sabie, și după ce au distrus armata 
romană, i-au dat foc și lui Valens. Căci 
[Valens], fiind rănit de o lance și găsindu-
și refugiul într-o casă țărănească, acolo a 
pierit, dându-și astfel sufletul focului 
veșnic [ignibus aeternis], pe drept, fiind 
ars de viu de goți cu focul cel material.  

 

                                         
220 Acceptul de la Valens asupra Thraciei.  
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10. În timpul acestei bătălii, goții i-au 
găsit pe acei goți, care, mai înainte, 
fuseseră Mărturisitori [Confessores] și pe 
care ei i-au izgonit din pământul lor din 
cauza credinței pe care o aveau. Și au dorit 
să se unească cu ei în scopul de a căpăta 
pradă. Însă aceia221 nu au fost de acord cu 
acest lucru, [fapt pentru care] unii au fost 
omorâți. Alții au ocupat locurile muntoase 
și și-au zidit sălașuri din ce s-a putut. Și nu 
numai că au rămas creștini catolici 
neclintiți dar au continuat să trăiască în 
înțelegere [in concordia] cu romanii, care îi 
primiseră mai înainte.    

 
11. În anul 419 [381] [d. Hr.], în al 3-lea 

an al împăratului hispanic Theodosius, 
Athanaricus, după ce a pregătit un tratat și 
prietenia cu Theodosius, a purces de 
îndată la Constantinopol, și acolo, după 15 
zile de când a fost primit, în mod onorabil, 
de Theodosius, el a murit. Atunci, goții, 
după moartea regelui lor și văzând 
bunăvoința [benignitatem] împăratului 
Theodosius, au făcut o înțelegere și s-au 
dat pe ei înșiși stăpânirii romane.  

 
12. În anul 420 [382] [d. Hr.], în al 4-

lea an al domniei lui Theodosius, goții, 
respingând tratatul protecției romane 
[asupra lor], l-au numit ca rege al lor pe 
Alaricus și au considerat [lucru] nedemn 
[indignum] pentru ei ca să se supună 
puterii romane și să urmeze acelora și 

                                         
221 Goții ortodocși.  
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legilor lor, și s-au despărțit de ei după 
triumful în luptă.   

 
13. În anul 437 [399] [d. Hr.], în al 4-

lea an al domniei lui Honorius și Arcadius,  
goții s-au împărțit în două tabere, conduse 
de Alaricus și  Radagaisus222, și după ce s-
au distrus una pe alta, prin multe 
măceluri, de ambele părți ale regatului, ele 
au ajuns la o înțelegere cu scopul de a-i 
distruge pe romani.  

[Astfel], au decis un plan comun [de 
luptă] și, pentru același scop, au mers în 
mod separat și au jefuit unele regiuni ale 
Italiei.  

 
14. În anul 443 [405] [d. Hr.], în al 10-

lea223 an al domniei lui Honorius și 
Arcadius, Radagaisus, regele goților, care 
era scit după naștere, dedat cultului 
idolatriei și foarte sălbatic în înverșunata 
sa cruzime barbară, a atacat și a pustiit 
violent regiunile Italiei, împreună cu 
200.000 [ducentis millibus] de soldați, 
jurându-se, în disprețul lui Hristos, că va 
face o libație224, dacă va câștiga, din 
sângele dumnezeilor romanilor.   

                                         
222 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Radagaisus.  
223 A fost corectat anul în ediția englezească, 

pentru că, în latină, era XI, deși, pe varianta 437-443 dată 
de Sfântul Isidor, se ajungea tot la al 10-lea an de domnie 
al celor doi împărați romei.  

224 Act ritualic păgân în cadrul căruia se gusta 
dintr-o cupă de vin și apoi se vărsa cupa în cinstea unui 
idol. Și, în acest caz, păgânul Radagaisus dorea să bea din 
Sfântul Potir al Bisericii și să arunce pe jos Sfintele Taine 
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[Însă] armata lui, după ce a fost 
înconjurată de generalul roman Stilicho225 
pe locurile muntoase ale Thusciei226, a fost 
distrusă de foame mai degrabă decât de 
luptă.  

În cele din urmă, însuși regele [got] a 
fost capturat și ucis.   

 
15. În anul 447 [409] [d. Hr.], în al 15-

lea an al domniei lui Honorius și Arcadius, 
după moartea lui Radagaisus, Alaricus, 
împreună-rege cu el, care, după nume era 
creștin dar după mărturisire eretic, 
îndurerându-se din cauza numărului mare 
de goți uciși de romani, a început război 
împotriva Romei ca să răzbune sângele 
[compatrioților] săi.  

[Și] astfel, împresurând cetatea227, el 
a invadat-o printr-un atac care a produs 
un mare măcel.  

Și astfel, cetatea, care fusese 
cuceritoarea tuturor neamurilor, a fost 
cucerită și supusă prin triumful goților, și 
robită și îngenuncheată, și s-a supus lor.  

Însă goții s-au arătat prietenoși [mai 
întâi], căci promiseseră faptul că de vor 
intra în cetate, niciun roman, care va fi 
găsit în locurile creștine, nu va fi tratat 
potrivit legilor războiului. Dar, după acest 
jurământ, când ei au invadat cetatea, i-au 

                                                                                    
ale Domnului. De aceea, Sfântul Isidor vorbește despre 
disprețuirea lui Hristos.  

225 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Stilicho.  
226 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Tuscany.  
227 Roma.  
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omorât și robit pe toți cei care au căutat 
refugiu în pridvoarele Sfinților [Sanctorum 
limina].  

Însă i-au lăsat liberi, arătând astfel 
milă, pe cei pe care i-au găsit în afara 
locurilor sfinte ale Mucenicilor și care s-au 
rugat lui Hristos și Sfinților.  

 
16. Iar pe cei rămași, chiar dacă 

prăzile dușmanilor le erau la îndemână, au 
încetat să-i mai omoare cu sălbăticie. Iar 
când goții au [atacat] energic în mijlocul 
cetății și au devastat-o, și cineva228, cu 
autoritate, a găsit o Sfântă fecioară 
înaintată în vârstă și cinstită, și a avertizat-
o că poate să câștige niște aur și argint 
pentru ea, aceasta, cu bună conștiință, a 
scos ceea ce avea.  

Iar el, admirând forma și frumusețea 
vaselor [moștenite] de la oamenii bogați, 
din vechime, ai Romei, fecioara a spus: 
„Aceste vase au fost încredințate mie de la 
mormântul Apostolului Petru. Ia-le pe ele, 
dacă îndrăznești! Căci eu nu îndrăznesc să 
dau sfințenia [sacram] dușmanului”.  

[Și] gotul s-a îngrozit și [a căzut] în 
mare frică atunci când a fost menționat 
numele Apostolului, și a raportat aceasta 
regelui lui printr-un trimis.  

[Iar] regele229, cu foarte mare 
reverență, a poruncit ca toate care au fost 
luate să fie reîntoarse imediat la mor-
mântul Sfântului Petru, spunând: „Cu 

                                         
228 Un got.  
229 Alaricus.  
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romanii am purtat război, nu cu Apostolii 
lui Dumnezeu” [Cum Romanis gessi 
bellum, non cum Apostolis Dei].  

 
17. Apoi i-au dăruit fecioarei cinstea 

cuvenită și tuturor dimpreună cu ea li s-au 
returnat toate. Și ei au purtat vasele de aur 
și de argint pe capetele lor, în mijlocul 
imnelor și al cântecelor, având pază 
armată din toate părțile, spre protecția lor, 
din porunca regelui. 

Și în acele locuri de refugiu, de 
pretutindeni, au venit cete de creștini și s-
au adunat la un loc, ascultând glasul celor 
care cântau.  

[Iar] păgânii au venit împreună cu 
ei230 și s-au amestecat cu ei, pretinzând și 
aceștia că sunt slujitorii lui Hristos, pentru 
ca astfel să scape de calamitatea distru-
gerii.  

 
18. În această vreme, goții au 

capturat-o, în Roma, pe Placidia231, fiica 
împăratului Theodosius și sora împăraților 
Honorius și Arcadius, dimpreună cu o 
mare cantitate de aur.  

Și după ce au obținut multe bogății 
de la romani, la două zile după venirea lor 
i-au dat foc [Romei] și au distrus cetatea în 
mod parțial. 

Apoi s-au îmbarcat și au plănuit să 
traverseze spre Sicilia, care e separată de 
                                         

230 Cu creștinii.  
231 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Galla_Placidia și  
http://en.wikipedia.org/wiki/Galla_Placidia.  
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Italia printr-o mică strâmtoare. Însă au 
avut de-a face cu primejdia [cauzată] de 
marea furtunoasă232 și au pierdut multă 
armată [pe mare].  

Dar mândria lor, pentru că obți-
nuseră averea cetății Romei, era așa de 
mare, încât gândeau că nu au suferit nicio 
pagubă în acea furtună, compensând 
naufragiul lor cu succesul victoriei.   

Însă moartea lui Alaricus233 a urmat 
imediat după aceea. El a murit în Italia, în 
al 28-lea an al domniei sale.  

 
19. În anul 448 [410] [d. Hr.], în al 16-

lea an al domniei lui Honorius și Arcadius, 
pentru că Alaricus murise după capturarea 
cetății [Romei], Athaulfus234 a fost numit 
conducător peste goți în Italia și domnia 
lui a durat 6 ani235. 

În al 5-lea an al domniei lui, el a 
părăsit Italia și a venit în Gallia, și s-a 
căsătorit cu Placidia, fiica împăratului 
Theodosius, după ce goții capturaseră 
Roma.  

[Iar odată] cu acest eveniment, 
profeția lui Danielis/ Daniel [Dan. 11, 6], 
gândeau unii, s-a împlinit. Pentru că el a 
spus că fiica regelui din Sud se va uni cu 
regele din Nord, dar că niciun urmaș nu va 
rămâne din sămânța lui.  

                                         
232 Marea Mediterană.  
233 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Alaric_I.  
234 Idem:  http://en.wikipedia.org/wiki/Ataulf.  
235 Între 410-415, cf. Ibidem.  
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Și pentru aceea ar fi adăugat Profetul 
următoarele, spunând: „Nici nu va dăinui 
sămânța lui”. Pentru că niciun copil nu a 
ieșit din pântecele ei, ca să succeadă stăpâ-
nirii tatălui său.  

Însă Athaulfus a părăsit Gallia și a 
venit în Hispania [Spania]. Și a fost omorât 
în Barcinonam [Barcelona], de către unul 
dintre oamenii lui, în timp ce discuta cu 
prietenii săi.  

 
20. În anul 454 [416] [d. Hr.], în al 22-

lea an al domniei lui Honorius și Arcadius, 
Sigericus236 a fost ales conducător al goților 
după moartea lui Athaulfus. Dar el fiind 
foarte înclinat spre pacea cu romanii, a 
fost ucis în scurt timp de către oamenii 
săi237.   

 
21. Și în același an amintit mai sus238, 

Walia i-a succedat lui Sigericus, și a fost 
rege pentru 3 ani.  

El a fost pus conducător peste goți de 
dragul războiului dar a fost dispus pentru 
pace prin [lucrarea] providenței dumne-
zeiești.  

Căci la scurt timp după ce a început 
domnia lui, el a încheiat un tratat cu 
împăratul Honorius. Și el i-a înapoiat-o, în 
mod onorabil, pe sora lui, Placidia, care 
fusese capturată în Roma de către goți, 

                                         
236 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigeric.  
237 După 7 zile de domnie, cf. Ibidem.  
238 Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Wallia e vorba 

de 415 și nu de 416.  
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promițându-i împăratului că îi va aduce 
pradă de război pentru statul roman.  

Apoi, după ce a fost chemat în Spania 
de către patriciul/ aristocratul Constan-
tinus, el a pricinuit mare măcel printre 
barbari239 de dragul numelui Romei.  

 
22. Și el240 i-a nimicit în război pe toți 

vandalii lui Selinguos/ Silingian în 
Baetica241. Și a ucis și mulți alani, care 
stăpâneau peste vandali și suevi.  

Și atunci când regele lor242, Atace/ 
Atax243, a fost ucis244, cei puțini, care au 
supraviețuit, au uitat/ părăsit numele 
regatului lor și s-au pus pe ei înșiși sub 
domnia lui Gundericus245, regele vanda-
lilor, care locuia în Gallia.  

[Iar] când Walia [al goților] a pus 
capăt  războiului din Hispania, și se 
pregătea să treacă în Africa, cu o flotă pe 
care o echipase, a fost luat prin 
surprindere de o puternică furtună în 
strâmtoarea Gaditani [Gibraltar]246. Și 
atunci, amintindu-și de naufragiul regelui 

                                         
239 Barbarii de aici fiind vandalii și alanii.  
240 Walia, regele goților.  
241 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Hispania_Baetica.  
242 Al alanilor.  
243 A se vedea:  
http://buildersofnations.wikia.com/wiki/Attaces_

%28Alan_king%29.  
244 În 418 și era arian, cf. Ibidem.  
245 A se vedea:  
http://www.paulyonline.brill.nl/entries/brill-s-

new-pauly/gundericus-e500270?s.num=10.  
246 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Gibraltar.  
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Alaricus, el a evitat pericolul naval și s-a 
întors în Gallia.  

Iar în contul slujirii sale, pentru că a 
obținut victoria [din Spania], împăratul 
[Romei] i-a dat lui Aquitania247 Secunda, 
dimpreună cu unele orașe din provinciile 
dimprejur, care se întindeau până la 
Oceanum [Oceanul Atlantic248].   

 
23. În anul 457 [419] [d. Hr.], în al 25-

lea an al domniei lui Honorius și Arcadius, 
după moartea regelui Walia, Theodere-
dus249 i-a urmat la domnie și a domnit 23 
de ani.  

[Acesta] nu s-a mulțumit cu regatul 
din Aquitania, a respins tratatul de pace cu 
romanii, ocupând o mare parte din orașele 
libere ale romanilor de lângă teritoriile 
[gote]. A atacat Arelas-ul [Arles-ul250], cel 
mai vestit oraș al Galliei, asediindu-l cu 
multe trupe.  

Și a abandonat această asediere [a 
cetății] pentru că a fost împiedicat de 
amenințarea [pe care o presupunea] vitejia 
lui Aetius, conducătorul soldaților romani.  

 
24. Însă Aetius a fost schimbat din 

autoritatea militară prin ordinul împă-
ratului Valentinianus.  

                                         
247 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Aquitania.  
248 Idem:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oceanul_Atlantic.  
249 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodoric_I.  
250 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Arles.  
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Și când Theoderedus a atacat cetatea 
Narb [Narbonne251], printr-un îndelung 
asediu și cu foamete, el a fost pus din nou 
pe fugă de către Litorius, conducătorul 
soldaților romani, cu ajutorul hunilor.  

Dar Litorius, după prima sa victorie 
împotriva goților, a venit cu război 
împotriva lor, în mod nechibzuit, și a doua 
oară, [fiind] înșelat de semnele demonilor 
și de răspunsurile prezicerilor.   

[De aceea], armata romană a pierdut 
și el a pierit252 printr-o înfrângere jalnică. 
[Căci aceasta] s-a petrecut, fiindcă n-a 
înțeles cât de mult contează ca mulțimile, 
care au murit împreună cu el, să fi ales să 
facă acest lucru253 cu credință și nu pe baza 
prevestirilor înșelătoare ale demonilor. 

 
25. Apoi Theoderedus, după înche-

ierea păcii cu romanii, a luptat împotriva 
hunilor, care distruseseră provinciile 
Galliei prin jafuri sălbatice, năruind foarte 
multe cetăți. El a luptat împtriva lor în 
câmp deschis, în câmpiile Catalaunicis 
[Catalaunice]254, cu ajutorul generalului 
roman Aetius, și a murit255 în timpul 
bătăliei, tocmai când învinsese.  

Însă goții, sub conducerea lui Thuris-
mundus256, fiul regelui Theoderedus, au 
                                         

251 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Narbonne.  
252 Litorius.  
253 Să lupte împotriva goților.  
254 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83li

a_de_pe_C%C3%A2mpiile_Catalaunice.  
255 Theoderedus.  
256 A se vedea:  
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luptat atât de vitejește, încât de la prima 
bătălie și până la ultima au pus la pământ 
circa 300.000 de oameni.   

 
26.  În acea vreme au apărut multe 

semne în cer și pe pământ, prin care se 
prevestea un război crud/ nemilos.   

Au avut loc, în continuu, cutremure 
de pământ și, în Răsărit, luna s-a întunecat. 
În Apus a apărut o cometă, care a strălucit, 
pentru ceva vreme, cu o mare putere.  

În Nord/ Miazănoapte, cerul s-a făcut 
roșiatic ca focul sau ca sângele, și s-a 
amestecat cu o flacără roșie acolo unde 
liniile străluceau în forma unor sulițe 
roșiatice.  

De aceea, nu a mai fost surprinzător 
faptul că o mare masă de oameni a fost 
omorâtă, pentru că acest [lucru] a fost 
arătat, în multe feluri, de semnele arătate 
de Dumnezeu.    

 
27. Și astfel, hunii, după ce au 

măcelărit și au exterminat aproape totul, 
au părăsit Gallia, [dimpreună] cu regele lor 
Athila257 și au plecat spre Italia, cucerind 
diferite cetăți.  

Însă unii [dintre huni] au murit de 
foame, pe când alții au fost loviți de plăgile 
cerești [coelestibus plagis]/ trimise din 
cer258.   

                                                                                    
http://en.wikipedia.org/wiki/Thorismund.  
257 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Attila.  
258 Se subînțelege: trimise de Dumnezeu asupra 

hunilor.  
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Astfel că, atunci când împăratul 
Marcianus a trimis o armată [împotriva 
hunilor], ei259 au fost secerați de o plagă 
violentă și au avut de suferit foarte mult 
din cauza ei, [motiv pentru care] s-au 
reîntors în pământurile lor. Și la scurt timp 
după ce regele Athila s-a reîntors, el a 
murit.  

 
28. Imediat [au început] mari lupte 

pentru posesiunile regatului [hun], pornite 
de fiii acestuia260. Și astfel, hunii, care 
suferiseră mai înainte din cauza foarte 
multor dezastre, au început să se omoare 
unii pe alții cu propriile lor arme.  

Și cu privire la ei acest lucru este 
uimitor, că în timp ce fiecare bătălie 
reprezenta o pierdere pentru [celelalte] 
neamuri, acest popor, pe de altă parte, și-a 
pregătit singur căderea. Și aceasta, pentru 
că ei au fost folosiți [de către Dumnezeu] 
pentru a-i disciplina pe cei credincioși261, 
așa cum s-au petrecut lucrurile și cu popo-
rul persan262.   

 
29. Căci ei263 sunt varga furiei lui 

Dumnezeu [virga furoris Dei]. Și, adesea, 
indignarea [indignatio]/ mânia Lui vine 
împotriva celor credincioși264. Iar ultimii 
                                         

259 Hunii.  
260 Ai lui Athila. Fiii lui Athila au început să se 

lupte între ei pentru domnie.  
261 Pe creștini.  
262 Care i-a disciplinat din voia lui Dumnezeu, în 

exil, pe evrei.  
263 Păgânii.  
264 A creștinilor.  
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[despre care s-a discutat]265, i-au biciuit pe 
ei266 din această cauză: pentru a corecta 
înălțările267 lor.    

Și astfel se înfrânau pe ei înșiși de la 
plăcerile lumești și de la păcate și 
dobândeau moștenirea Împărăției cerului.  

Însă această națiune atât de sălbatică, 
când suferea de foame în timpul 
războiului, deschidea venele cailor și își 
astâmpăra foamea prin aceea că le bea 
sângele.  

 
30. În anul 490 [452] [d. Hr.], în 

primul an al domniei lui Marcianus, 
Thurismundus, fiul lui Theoderedus, s-a 
înălțat ca rege și a domnit pentru un an.  

Însă, încă de la început, domnia lui a 
fost crudă și periculoasă și a stârnit 
dușmănie. Și pentru că a făcut multe lu-
cruri cu o mare insolență, el a fost ucis de 
către frații lui, Theudericus și Frigdaricus.  

 
31. În anul 491 [453] [d. Hr.], în al 

doilea an al domniei lui Marcianus, 
Theudericus268, după omorârea fratelui 
său, a ajuns rege și a domnit 13 ani. În 
schimbul faptului că, împreună cu galii, el 
a dat ajutor împăratului Avitus ca să-și 
obțină demnitatea imperială. El a venit din 
Aquitania în Hispania [Spania] cu o mare 

                                         
265 Hunii.  
266 Pe creștini.  
267 Părerile închipuite ale creștinilor despre ei 

înșiși.   
268 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodoric_II.  
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armată și cu permisiunea aceluiași 
împărat, Avitus.  

Regele suevilor, Recchiarius, l-a 
întâlnit pe el269 cu o mare armată, la a 12-a 
piatră de hotar de cetatea Asturicensis 
[Astorga270], lângă un râu numit Urbicus 
[Órbigo271].   

Bătălia a început repede și 
Recchiarius a fost înfrânt. O parte din 
armata suevă a fost ucisă, o altă parte 
capturată și foarte mulți au fugit. În cele 
din urmă, însuși regele272, după ce a fost 
rănit de o lance, a fugit. Însă fiind părăsit 
de protecția oamenilor săi, el a fost prins 
la Portucale [Oporto273] și adus viu regelui 
Theudericus.  

 
32. Astfel, după ce Recchiarius a fost 

ucis și mulți dintre cei care au supraviețuit 
bătăliei anterioare s-au predat și, cu toate 
acestea, unii dintre ei au fost uciși, regatul 
suevilor a fost aproape distrus în între-
gime.  

Însă, rămânând suevii, care locuiau în 
cea mai mare parte a Galliei, s-a ridicat fiul 
lui Massila, care se numea Maldra, ca rege 
al lor. Și astfel a restaurat regatul suevilor.  

După uciderea lui Recchiarius, The-
udericus a plecat ca învingător din 

                                         
269 Pe Theudericus și armata gotă.  
270 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Astorga,_Spain.  
271 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbigo.  
272 Recchiarius.  
273 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Porto.  
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Gallaecia274 spre Lusitania275. Și pregătin-
du-se să jefuiască orașul Emeritensem 
[Mérida276] a fost îngrozit de minunile 
Sfintei Mucenițe Eulalia277. [Fapt pentru 
care], el a plecat imediat împreună cu 
întreaga armată și s-a întors în Gallia.   

 
33. Însă, foarte curând, el și-a trimis o 

parte din armată, condusă de Ceurila, în 
provincia Baetica, și o altă parte, condusă 
de Singericus și Nepotianus, în Gallaecia. 
Ei i-au hărțuit pe suevi la Lucum  [Lugo278] 
cu violente jafuri.  

În Gallia, Agrippinus, conte [comes] 
și cetățean roman, și un rival al contelui 
roman Aegidius, a renunțat la [cetatea] 
Narbona [în favoarea lui] Theudericus, în 
sensul de a câștiga ajutorul goților.  

După câțiva trimiși/ ambasadori 
[legati] către Remismundus, fiul lui 
Maldra și regele suevilor, [aceștia]279 au 
venit la Theudericus cerând pacea și 
prietenie. În același fel, Theudericus i-a 
trimis pe ei280 înapoi, la Remismundus, cu 

                                         
274 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Galicia_%28Spain%2

9.  
275 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Lusitania.  
276 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida,_Spa

in.  
277 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Eulalia_of_M

%C3%A9rida.  
278 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Lugo.  
279 Ambasadorii au venit cu răspuns pozitiv de la 

Remismundus.  
280 Pe ambasadori.  
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arme și daruri și, de asemenea, i-a trimis o 
soție, pe care Remismundus o putea avea.  

De asemenea, Theudericus l-a trimis 
pe Sallanes ca un alt ambasador către 
Remismundus. Însă atunci când el281 s-a 
reîntors în Gallia, a aflat că Theudericus 
fusese ucis de fratele lui, Euricus282.  

 
34. În anul 504 [466] [d. Hr.], în al 8-

lea an al domniei lui Leo283, Euricus a 
succedat la domnie printr-o crimă identică 
cu a fratelui său. Și a domnit 17 ani.  

Și după ce a ajuns să domnească 
printr-o astfel de crimă, el a trimis 
ambasadori la împăratul Leo și, fără 
amânare, a devastat regiunile Lusitaniei 
printr-un mare atac.  

Apoi a trimis o altă armată și a luat 
Pampilona [Pamplona284] și Caesaraugusta 
[Zaragoza285] și a adus Hispania Superi-
oară sub puterea sa. De asemenea, el a 
distrus printr-o invazie a armatei sale 
regiunea nobiliară a Tarraconensis-ului [a 
Aragonului286], care i s-a opus lui.  

Și după reîntoarcerea sa în Gallia, el a 
dobândit, prin luptă, cetățile Arelatus 
[Arles] și Massilia [Marseille287] și le-a 
adăugat pe amândouă la regatul său.  

 
                                         

281 Sallanes, ambasadorul.  
282 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Euric.  
283 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_I_the_Thracian.  
284 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Pamplona.  
285 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Zaragoza.  
286 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Aragon.  
287 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Marseille.  
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35. Într-o zi [însă], când goții erau 
adunați să convorbească [in colloquio], au 
găsit [de cuviință] ca partea din fier sau 
marginea armelor lor, pe care ei le purtau 
în mâinile lor, să fie [de culoare] verde, 
roz, galben sau neagră, înfățișarea fierului 
fiind schimbată nu pentru puțin timp.  

Sub acest rege288, goții au început să 
aibă hotărâri de legi în scris289, căci înainte 
de acestea ei se foloseau doar de obiceiuri 
[moribus] și obișnuință [consuetudine].  

Regele Euricus a murit în Arelatus de 
moarte naturală.  

 
36. În anul 521 [483] [d. Hr.], în al 10-

lea an al domniei lui Zenon290, după 
moartea lui Euricus, Alaricus291, fiul său, a 
fost numit conducător al goților în cetatea 
Tolosana [Toulouse292]. El a domnit 23 de 
ani.  

Împotriva lui, Fludujus [Clovis293], 
conducătorul francilor, care aspira la 
regatul Galliei, a purtat război [cu el] cu 
ajutorul burgundionilor [burgunzilor294].  

Și după ce au pus pe fugă295 forțele 
goților, în cele din urmă le-au distrus și au 

                                         
288 Sub regele Euricus.  
289 Au început să aibă legi scrise.  
290 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zenon_%28%C3%AE

mp%C4%83rat%29.  
291 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Alaric_II.  
292 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Toulouse.  
293 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Clovis_I.  
294 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Burgunzi.  
295 Francii și burgunzii.  
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ucis pe însuși regele [got] la Pictavium 
[Poitiers296].   

Însă Theudericus, regele Italiei, 
auzind de moartea ginerelui său297, 
imediat a părăsit Italia și i-a zdrobit pe 
franci, recuperând o parte din regatul pe 
care forțele vrăjmașe îl ocupaseră, și 
restaurând astfel autoritatea goților [în 
Gallia].  

 
37. În anul 544 [506] [d. Hr.], în al 17-

lea an al domniei lui Anastasius298, 
Gisaleicus299, fiul regelui anterior și al unei 
concubine, a devenit stăpânitor la Nar-
bona300.  

El a domnit pentru 4 ani. Și pentru că 
a fost de origine joasă, el a avut parte de 
neplăceri și indolență. Astfel, când această 
cetate301 a fost jefuită de Gundebadus, 
regele burgundionilor, acest bărbat302, 
foarte disprețuit de ai lui și cu o mare 
pierdere din oamenii lui, a venit spre 
Barcinona [Barcelona]. Și a stat acolo până 
ce a fost dat afară de puterea regală a lui 
Theudericus, pe motiv că a dezonorat 
locul său de refugiu.  

 

                                         
296 A se vedea: 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Poitiers.  
297 A lui Alaricus, regele goților.  
298 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Anastasius_I_%28e

mperor%29.  
299 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Gesalec.  
300 Idem: http://es.wikipedia.org/wiki/Narbona.  
301 Narbona.  
302 Gisaleicus.  
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38. Apoi, el303 a plecat spre Africa și a 
cerut ajutorul vandalilor în restaurarea 
regatului său. Iar când nu a obținut 
ajutorul lor, el s-a întors repede din Africa 
și, de teama lui Theudericus, a mers în 
Aquitania.  

După ce s-a ascuns acolo pentru un 
an, s-a întors în Hispania, unde, după ce a 
avut loc bătălia de la cele 12 mile de 
Barcinona, el a fost pus pe fugă [de Ebba, 
generalul regelui Theudericus]304.  

El a fost capturat de cealaltă parte a 
râului Druentius [Durance305], în Gallia, și 
a pierit, fiind astfel dezonorat și după 
moartea sa.  

 
39. În anul 549 [511] [d. Hr.], în al 21-

lea an al domniei lui Anastasius, Theude-
ricus cel Tânăr, care a fost făcut consul și 
rege în Roma de împăratul Zenon, și după 
uciderea lui Odoacru306, regele ostro-
goților, învingându-l pe fratele lui, 
Honoulf, și punându-l pe el să lupte 
dincolo de hotarele Danubiului [Dunării], 
a domnit în Italia pentru 18 ani.  

Apoi a luat domnia Hispaniei pentru 
15 ani, după moartea lui Gisaleicus, regele 
goților. Și pe când trăia, acesta l-a lăsat 
[rege] pe nepotul lui, Amalaricus307.  

                                         
303 Același Gisaleicus.  
304 Fragmentul dintre paranteze se regăsește 

numai în ediția engleză.  
305 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Durance.  
306 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Odoacru.  
307 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Amalaric.  
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Apoi el s-a întors în Italia și a domnit 
pentru ceva vreme în mod prosper. 
Datorită lui, cea mai mare parte a Romei a 
fost restaurată. Pentru că el a restaurat 
zidurile și, din această cauză, a dobândit o 
statuie aurită [inauratam statuam] din 
partea senatului [roman].   

 
40. În anul 564 [526] [d. Hr.], în 

primul an al domniei lui Justinianus, după 
ce Theudericus s-a întors în Italia, nepotul 
său, Amalaricus, și-a început domnia, care 
a durat 5 ani.  

După ce a fost învins în luptă de 
Childebertus308, regele francilor, la Nar-
bona, a fugit îngrijorat spre Barcinona.  
Astfel el a ajuns demn de dispreț în ochii 
tuturor, tăindu-i-se gâtul cu o armă și așa 
a pierit.   

 
41. În anul 569 [531] [d. Hr.], în al 6-

lea an al domniei lui Justinianus, 
Theudis309 a devenit rege în Hispania după 
Amalaricus.  

Domnia lui a durat 17 ani. Iar el, deși 
a fost un eretic [haereticus], a lăsat în pace 
Biserica, dând astfel episcopilor catholici310 
permisiunea de a se aduna împreună în 
orașul Toletana [Toledo311], ca să stabileas-

                                         
308 Idem:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Childebert_I.  
309 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Theudis.  
310 Ai Bisericii de pretutindeni/ universale...pentru 

că, pe atunci, nu exista romano-catolicism.   
311 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Toledo,_Spain.  
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că în mod liber și după plăcerea lor acele 
lucruri care erau necesare pentru învăță-
tura Bisericii.   

În timpul domniei sale, când regii 
franci s-au adunat împreună în Hispania, 
cu trupe nenumărate și devastând cu 
război provincia Tarraconensis [Aragon], 
goții, sub conducerea lui Theudisclus, au 
închis porțile Hispaniei și au micșorat 
armata francilor în mijlocul unei mari 
uluiri a victoriei lor312.   

Și după rugămințile făcute și o mare 
sumă de bani oferită313 lui, același 
conducător314 [got] a îngăduit vrăjmașilor 
săi rămași [în viață] o perioadă de scăpare 
de o zi și-o noapte. Rămânând însă mulți 
dintre acei nefericiți oameni, care nu au 
avut posibilitatea să plece în timpul pus la 
dispoziție, aceștia au fost nimiciți de către 
armele goților.  

 
42. După rezultatul bun al unei astfel 

de victorii fericite, goții au dorit, în mod 
nechibzuit, să traverseze strâmtoarea 
Gibraltar315. Și, într-adevăr, când au 
traversat strâmtoarea Gibraltar, ei au 
atacat pe soldații care ocupaseră cetatea 

                                         
312 Goții au fost foarte surprinși de propria lor 

victorie.   
313 De către franci.  
314 Theudisclus.  
315 Numele strâmtorii apare numai în ediția 

engleză, pentru că în latină apare: Oceanul. Și se referă la 
Oceanul Atlantic. A se vedea:  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A2mtoarea
_Gibraltar.  
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Ceuta316. Și după ce i-au alungat și după ce 
au ocupat castrul/ fortul cu marea putere a 
armatei lor, au pus armele de-o parte când 
a venit ziua duminicii, căci nu au vrut să 
calce o astfel de sfântă zi prin bătălie.  

Însă soldații317 și-au dat seama de 
această ocazie potrivită, au atacat armata 
[gotă] printr-un atac neașteptat și au 
nimicit armata fricoasă și neînarmată, în 
așa fel încât, fiind închiși de mare și, pe 
pământ, din toate părțile, niciun om nu a 
putut să scape de această mare nimicire.  

 
43. Imediat după aceea, conducăto-

rul318 a avut parte de o moarte meritată. El 
a fost rănit în palat de către cineva, care 
mult timp s-a prefăcut nebun, ca să îl 
înșele pe rege. Acesta, cu dibăcie, s-a 
prefăcut nebun și l-a străpuns pe condu-
cător. Căzut la pământ din cauza rănii, el 
și-a dat sufletul cu indignare.  

Însă se spune că, pe când îi curgea 
sângele, el a cerut ca nimeni să nu-l ucidă 
pe ucigașul său, pentru că astfel a primit 
plata pentru locurile pe care le-a pustiit. 
Căci și el, pe când era simplu cetățean, l-a 
ucis pe conducătorul său, pe când acela 
era într-o stare de neliniște.  

 
44. În anul 586 [548] [d. Hr.], în al 23-

lea an al domniei lui Justinianus, după 

                                         
316 Numele cetății apare numai în ediția engleză. 

În latină: castrum magna.  
317 Pe care îi alungaseră din fort.  
318 Theudis.  
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uciderea lui Theudis, Theudisclus319 a 
devenit conducătorul goților și a domnit 
pentru un an [548-549 d. Hr.].  

Acesta a pângărit căsătoria unui 
foarte puternic bărbat prin prostituție 
publică [prostitutione publica] și, din cau-
za acestui lucru, mulți oameni i-au dorit 
moartea.  

[Astfel], fiind copleșit de un grup de 
conspiratori, el320 a fost ucis la Hispalis 
[Seville321] în timpul unui banchet. După 
ce a fost înjunghiat cu o sabie, acesta a 
murit.   

 
45. În anul 587 [549] [d. Hr.], în al 24-

lea an al domniei lui Justinianus, după 
moartea lui Theudisclus, Agila322 a fost 
numit rege și a domnit pentru 5 ani.  

El a purtat război împotriva cetății 
Cordubenses [Cordoba323]. Și pentru că 
disprețuia credința catholică/ universală  
[a Bisericii], el l-a vătămat pe Prea Ferici-
tul Mucenic Acisclus [Beatissimi Martyris 
Aciscli]324, și a profanat și pângărit sfântul 
loc al mormântului său cu sângele 
vrăjmașilor săi și al animalelor lor de 

                                         
319 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Theudigisel.  
320 Theudisclus.  
321 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Seville.  
322 Idem:   
http://en.wikipedia.org/wiki/Agila_I.  
323 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba,_An

dalusia.  
324 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Acisclus.  
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povară, după lupta pe care a purtat-o cu 
locuitorii din Cordubenses.  

Însă și el a fost pedepsit prin lucrarea 
Sfinților. Pentru că a fost lovit spre răz-
bunare de războiul care a început și prin 
pierderea fiului său. Acesta a fost omorât 
dimpreună cu o mare parte din armata sa 
și, de asemenea, [Agila] a pierdut întreaga 
comoară, dimpreună cu renumele bogă-
țiilor.  

 
46. El însuși a fost învins și pus pe 

fugă de o frică vrednică de plâns, 
retrăgându-se la Emeritensem.  

După ce a trecut ceva timp, 
Athanagildus325, având dorința de a 
conduce printr-o putere despotică, s-a 
împotrivit lui Agila.  

Și după ce acesta326, prin abilitatea sa 
militară, a zdrobit ultima rămășiță a 
armatei, care a fost trimisă împotriva lui la 
Hispalis [Seville], goții, văzând că pot 
înfrânge prin distrugere și teamă mai mult 
decât puteau soldații romani să o facă, au 
invadat Hispania sub pretextul de a da 
ajutor, l-au ucis pe Agila la Emeritensem 
[Mérida] și i-au cedat stăpânirea lui 
Athanagildus.   

 
47. În anul 592, [554] [d. Hr.], în al 

29-lea an al domniei lui Justinianus, [după 
ce] a fost ucis Agila, Athanagildus a dom-
nit pentru 14 ani. Acesta, după ce i-a 

                                         
325 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Athanagild.  
326 Athanagildus.  

204

http://en.wikipedia.org/wiki/Athanagild


tiranizat mult timp, încercând să elimine 
regalitatea lui Agila, a cerut împăratului 
Justinianus ajutorul său armat, ca să poată 
să-i elimine, de la granițele regatului, pe 
cei pe care el nu putea [să-i elimine de 
unul singur]. Cu care, până acum, el fusese 
în conflict.  

Dar dacă, până acum, [oponenții] 
fuseseră uciși în bătălii, acum au fost 
zdrobiți și nimiciți327. În cele din urmă, 
Athanagildus a murit la Toledo și, după 
moartea sa, domnia a rămas vacantă 
pentru 5 luni.  

 
48. În anul 605 [567] [d. Hr.], în al 2-

lea an al domniei lui Justinus cel Mic 
[Iustinus al II-lea]328, după Athanagildus, 
Liuva329 a fost numit [rege] al goților la 
Narbone330. Și a domnit 3 ani.  

Care, în al doilea an [de domnie], l-a 
numit pe Leovigildus331, fratele său, nu 
numai succesor [al său], ci l-a făcut să 
participe la propria sa domnie, lui dându-i 
să administreze Hispania, iar pentru sine 
și-a păstrat Gallia. Și astfel erau doi domni, 
deși nicio stăpânire nu îndură un partener. 
Dar acesta, Liuva, numai timp de un an a 
fost recunoscut [ca rege] și a fost numărat 
apoi fratele său, Leovigildus.   

                                         
327 Datorită ajutorului armat din partea romanilor.  
328 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iustin_al_II-

lea_%28%C3%AEmp%C4%83rat%29.  
329 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Liuva_I.  
330 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Narbonne.  
331 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Liuvigild.  
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49. În anul 606 [568] [d. Hr.], în al 3-

lea an al domniei lui Justinus cel Mic, 
Leovigildus devine conducătorul Hispaniei 
și al Galliei, [dorind] să-și extindă regatul 
prin război și să-i crească puterea. De 
aceea, cu înflăcărata sa armată, beneficiind 
și de ajutor332, el [a câștigat] victorii, multe 
obținute în mod remarcabil.  

Astfel, el obține Cantabros [Canta-
bria]333. Apoi a luat Aregia și au fost 
cucerite de către el toate ale Sabariei334. De 
asemenea, multe orașe răzvrătite ale 
Spaniei s-au predat armatelor lui. El, în 
numeroase bătălii, i-a pus pe fugă pe 
soldații romani și a recăpătat, prin luptă, 
anumite forturi care erau ocupate de către 
ei335.   

Apoi l-a împresurat pe fiul său, 
Hermenegildus336, care se purta ca un tiran 
în imperiul său, și l-a înfrânt pe el. În cele 
din urmă, el a purtat război împotriva 
suevilor.  

Și, cu o mirabilă rapiditate [mira 
celeritate], el a transferat regalitatea lor 
sub autoritatea națiunii sale, obținând o 
mare parte din Hispania. Căci, mai înainte, 
neamul goților fusese limitat la un 
teritoriu mic.  

                                         
332 Cu sensul: ajutor de la Dumnezeu.  
333 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Cantabria.  
334 Idem: http://es.wikipedia.org/wiki/Sabaria.  
335 De către soldații romani.  
336 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermenegild.  
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Însă greșeala neevlaviei [error impie-
tatis] a întunecat în el [offuscavit in eo] 
slava unei asemenea virtuți [gloriam tan-
tae virtutis]337.  

 
50. [Căci], într-adevăr, fiind plin de 

nebunia perfidiei ariene [Arianae perfidiae 
furore]338, el a pornit persecuție împotriva 
catolicilor [catholicos]339 și a surghiunit pe 
foarte mulți episcopi la exil.  

El a retras privilegiile și veniturile 
Bisericii și, prin înfricoșările sale, i-a 
împins pe mulți în molima ariană [in 
Arianam pestilentiam]340 și i-a înșelat pe 
mulți, fără persecuție, ispitindu-i cu aur și 
lucruri [illectos auro rebusque]. Și a 
îndrăznit încă, printre alte molipsiri ale 
ereziei sale, și să-i reboteze pe catolici 
[rebaptizare catholicos]. Și nu numai din 
plebe341 [et non solum ex plebe], ci și din 
demnitatea rânduielii preoțești [sed etiam 
ex sacerdotalis ordinis dignitate].  

Ca, spre exemplu, pe Vincentius de 
Caesaraugusta [Zaragoza342], care, din 
episcop, s-a făcut apostat [apostatam]343 și 

                                         
337 Erezia i-a întunecat regalitatea. Pentru că 

adevărata lumină a oamenilor este dreapta credință a 
Bisericii.  

338 Se referă la erezia ariană.  
339 A credincioșilor Bisericii universale.  
340 Aceeași erezie ariană.  
341 Oamenii de rând.  
342 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Zaragoza.  
343 Pentru că a devenit arian. Iar a fi eretic 

înseamnă a cădea de la credința Bisericii apostolice și 
universale.  
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din această cauză a fost aruncat din cer în 
iad [a coelo in infernum projectum344].  

 
51.  Însă a apărut pericolul din partea 

unora de-ai săi. Pentru aceea, el i-a 
văzut345 pe unii dintre cei mai nobili și mai 
bogați și le-a tăiat capetele. Sau le-a luat 
bogățiile, i-a proscris346 și, fiind proscriși, 
i-a trimis în exil.   

De asemenea, el a fost primul care a 
mărit fiscul [fiscum]/ impozitul347. Și tot 
primul a fost, care și-a crescut vistieria 
prin jefuirea cetățenilor săi și prin 
prădarea dușmanilor. Astfel, el a fost 
primul dintre regii lor care a îmbrăcat 
veșmânt [regal] și a stat pe tron. Căci, 
înaintea lui, regii trăiau și ședeau la un loc 
cu poporul.  

Totodată a fundat un oraș în 
Celtiberia348, pe care l-a numit Reco-
polis349, după numele fiului său.  

În ceea ce privește legile, el a corectat 
două lucruri care păreau grosolane, 
adăugând foarte multe legi care fuseseră 
omise sau schimbate de către unii în mod 

                                         
344 Însă, după cum se observă, în latină, proiect nu 

însemna un început de drum, nu înseamnă o schiță, un 
plan de lucru ci lucrul finit, cartea terminată, care își 
începe propria sa istorie. Pe care o lași să își aibă propria 
ei traiectorie, propria ei viață.  

345 Le-a pus gând rău.  
346 I-a lăsat fără drepturi civile.  
347 Perceput de la concetățenii săi.  
348 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Celtiberians.  
349 Idem:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Rec%C3%B3polis.  
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inutil. El a domnit 18 ani și a murit de 
propria-i moarte la Tuleti [Toledo]350.   

 
52. În anul 624 [586] [d. Hr.], în al 

treilea an de domnie al lui Mauricius351, 
după moartea lui Leovigildus, fiul său, 
Recaredus352, a fost încoronat rege. El a 
fost dăruit cu evlavie față de religie și a 
fost foarte diferit față de caracterul tatălui 
său.  

Pe când acela era nereligios și foarte 
aplecat spre război, acesta era devotat 
credinței și păcii [într-un mod] foarte clar. 
Acela lățea imperiul neamului prin știința 
armelor, pe când acesta ridica slava 
poporului prin biruința credinței [fidei 
trophaeo]. Căci, în sine, de la începutul 
domniei sale, el a primit credința catolică 
[catholicam fidem], [dimpreună] cu tot 
poporul neamului goților, părăsind, ca pe 
un lucru de necinste, rătăcirea [ariană] și 
restabilind evlavia dreptei credințe [cultum 
rectae fidei].   

 
53. Atunci s-a adunat sinodul episco-

pilor, din diverse provincii ale Hispaniei și 
ale Galliei, și a condamnat erezia ariană. Și 
la acest sinod a fost însuși conducătorul 

                                         
350 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Toledo,_Spain.  
351 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_%28emper

or%29.   
Însă Mauricius, potrivit acestei surse, a devenit 

împărat în anul 582 și atunci sunt 4 ani și nu trei.  
352 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Reccared.  
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cel foarte credincios353 și care a susținut 
[hotărârile] prin prezența sa și a subscris 
lor, întărindu-le. Și a renunțat, împreună 
cu toți ai săi, la necredință354, pe care, până 
atunci, poporul goților o învățase de la 
Arius.  

[Și au început] să predice unitatea 
celor trei persoane în Dumnezeu, pe Fiul 
născut din Tatăl Cel consubstanțial [cu El] 
[și] pe Duhul Sfânt, Care purcede în mod 
inseparabil din Tatăl și din Fiul [Spiritum 
Sanctum inseparabiliter a Patre Filioque 
procedere] și este un Duh al Ambilor [et 
esse Amborum unum Spiritum], de unde și 
una sunt [unde et unum sunt]355.  

 
54. De asemenea, el a purtat război 

glorios împotriva neamurilor dușmane, 
ajutat de credința pe care a primit-o. Și 
anume, francii au năvălit în Gallia cu circa 
60.000 de oameni înarmați.  

[Dar] el356 a trimis pe generalul 
Claudius împotriva lor și [acela] s-a întors 
cu un glorios triumf. Încât niciodată, în 
Hispania, goții nu au mai avut o victorie în 
război mai mare sau similară cu aceasta. 

                                         
353 Recaredus.  
354 Adică la erezia ariană.  
355 Afirmațiile subliniate, adică cele despre Sfântul 

Duh și modul Său de proveniență, reprezintă erezia lui 
Filioque. Și această erezie romano-catolică neagă 
revelația dumnezeiască de la In. 15, 26, unde Domnul ne-
a spus că Sfântul Duh purcede din Tatăl și vorbește 
despre „o purcedere” a Sfântului Duh „deopotrivă” din 
Tatăl și din Fiul și despre o „unitate” a Fiului cu Tatăl 
care presupune „desființarea” persoanelor Lor.   

356 Regele Recaredus.  
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Căci au căzut mii de capete dușmane. Și 
au rămas [pe câmpul de luptă] părți ale 
armatei [francilor], care au fost puse pe 
fugă, în ciuda nădejdii lor, goții urmă-
rindu-i din spate și tăindu-i până la 
granițele împărăției lor.  

Însă, adesea, el trimitea armate împo-
triva insolențelor romanilor [Romanorum 
insolentias] și a atacurilor celor din 
Vascones357. Din acest motiv, el nu a 
purtat mari războaie, ci, mai degrabă, a 
văzut [atacurile armate] ca exerciții 
[militare], [prin care] și-a antrenat 
oamenii pentru a-i folosi în luptă.  

 
55. Iar provinciile pe care tatăl său le-

a cucerit prin război, acesta le-a păzit în 
pace, domnind prin dreptate, cârmuindu-
le în mod direct. Căci a fost calm, blând, 
foarte bun. Și astfel, având har în fața sa și 
purtând o așa mare bunătate în sufletul 
său, care a influențat mințile tuturor, prin 
aceasta i-a atras pe cei răi la simțirea 
iubirii pentru el. Și astfel, el a fost liberal 
[liberalis]358.  

Pentru că el a restaurat averile 
privaților [opes privatorum]359 și moșiile 
Bisericilor [Ecclesiarum praedia], pe care 
tatăl său, în mod rușinos, le-a asociat 
averii regale, sub jurisdicția sa. Căci el a 
fost blând și astfel a ușurat tributul 

                                         
357 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Vascones.  
358 Om onorabil, generos.  
359 Averile cetățenilor obișnuiți.  
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poporului prin faptul că le-a arătat 
îngăduință [indulgentia].  

 
56. De asemenea, el s-a îmbogățit cu 

multe daruri și mulți i-au adus onoruri 
publice. [Căci] averile sale [le-a împărțit 
celor aflați] în mizerie, bogățiile sale le-a 
dat celor ascunși360, știind [foarte bine] că 
pentru aceasta i-a fost dată domnia.  

Și el s-a bucurat să beneficieze [de 
această demnitate] și să facă un bun sfârșit 
începutului celui bun. Căci el a primit 
slava credinței celei drepte încă de la 
începutul domniei, într-un mod nou, 
cuprinsă într-o mărturisire și pocăință 
publice. A trecut [la Domnul] la Toleti 
[Toledo], sfârșindu-se în pace, după ce 
domnise [timp de] 15 ani.  

 
57. În anul 639 [601] [d. Hr.], în al 17-

lea an al împărăției lui Mauricius, după 
regele Recaredus a domnit fiul său, 
Liuva361, care a domnit 2 ani.  

Acesta a fost născut de o mamă 
ignobilă dar virtutea sa l-a făcut să se 
distingă. Wictericus362 însă, împotrivindu-
se tiraniei sale363 – deși [Liuva era] la prima 
înflorire a tinereții – i-a luat domnia fără 
luptă, și după ce i-a tăiat mâna dreaptă, el 
l-a ucis pe când avea vârsta de 20 de ani. 
Asta în al 2-lea său an de domnie.  

                                         
360 Oamenilor săraci.  
361 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Liuva_II.  
362 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Witteric.  
363 A lui Liuva.  
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58. În anul 641 [603] [d. Hr.], în al 21-

lea364 an al împărăției lui Mauricius, după 
moartea lui Liuva, [a început] domnia 
Wictericus, deși el a luat-o în posesie de 
pe când acela365 era viu. Și a păstrat-o timp 
de 7 ani.  

Acesta a fost un bărbat viguros în 
arta armelor. Dar, cu toate acestea, n-a 
câștigat nicio victorie. Căci, deși el a căutat 
adesea războiul împotriva soldaților ro-
mani, n-a putut obține nimic glorios, cu 
excepția câtorva soldați de la Segontiae 
[Sagunto]366, prinși de către generalii săi.  

Acesta a făcut multe fapte nedrepte 
în viața sa. De unde și moartea lui. Căci 
cine se folosește de sabie, de sabie piere. 
[Pentru că], într-adevăr, nu moartea unui 
om nevinovat a fost nerăzbunată în el367 ci, 
pe când își mânca prânzul, el a fost omorât 
de unii din conspirație [conjuratione]. 
Trupul lui a fost cărat fără cinste [viliter] și 
astfel a fost îngropat.  

 
59. În anul 648 [610] [d. Hr.], în al 8-

lea368 an al împărăției lui Focas369, 
                                         

364 În ediția englezească, în comparație cu cea 
latină, se vorbește despre anul al 20-lea.  

365 Liuva.  
366 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Sagunto.  
367 Adică nu a murit ca un om drept ci a murit 

datorită păcatelor lui.  
368 În ediția engleză: al 6-lea.  
369 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Phocas. Și, conform 

datelor de aici, e anul al 8-lea și ultimul al domniei lui 
Focas.  
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Gundemarus370 a devenit rege după 
Wictericus, pentru doi ani. El a devastat, 
într-o expediție, Vasconesul [și] a asediat 
soldații romanii dintr-o alta371. El a murit 
de propria-i moarte la Toleti [Toledo].  

 
60. În anul 650 [610] [d. Hr.], în al 

doilea an al lui Iraclios372, după Gunde-
marus, a fost chemat la demnitatea regală 
Sisebutus373, cel mai creștin [christia-
nissimus] [dintre toți regii goți].  

Și el a domnit 8 ani și 6 luni. Care, 
[încă de la] începutul domniei sale, i-a dus 
pe iudei către credința creștină. Acesta 
[însă] avea râvnă [aemulationem] dar nu 
însoțită de cunoaștere [scientiam]. Pentru 
că i-a forțat [prin] puterea [sa regală], deși 
ar fi trebuit ca să îi provoace prin 
învățătura credinței [fidei narratione]. 
Căci, așa cum este scris, Hristos trebuie 
predicat fie printr-o ocazie anume374, fie 
prin adevăr375.  

Însă el a fost strălucitor în cuvânt, 
învățat în sentințe, plin, în mare măsură, 
de o mare cunoaștere literară [scientia 
litterarum magna]. În judecăți, [el căuta] 
dreptatea și evlavia viguroasă, alături de 

                                         
370 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Gundemar. 

Domnind între 610-612.  
371 Dintr-o altă cetate.  
372 A se vedea:  
http://ro.orthodoxwiki.org/Heraclie.  
373 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Sisebut.  
374 Printr-un prilej anume, printr-o minune sau în 

condiții speciale.  
375 Prin mărturisirea adevărului în mod continuu.  
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cea mai mare prestanță, [avea] minte bună 
și, în mod particular, splendoare regală, iar 
documentele sale de război [ne prezintă] 
victorii clare.  

 
61. Astfel, el a trimis armată și i-a 

readus pe rebelii asturi [Astures]376 în 
stăpânirea sa. Prin generalii săi, el i-a 
supus pe rucconi377, pe care i-a înconjurat 
datorită munților înalți.  

El a triumfat, de două ori, în 
persoană378, în mod fericit, împotriva 
romanilor și pe unele dintre cetățile lor, 
luându-le cu asalt, le-a supus el însuși. 
[Iar] pe cele rămase, de lângă mare, le-a 
golit de oameni, încât a readus, în mod 
ușor, neamurile goților sub autoritatea sa.   

După această victorie el a fost 
milostiv. Încât i-a eliberat, contra unui 
preț, pe mulți dintre cei capturați de către 
armata sa și [care erau] căzuți în robie. 
[Astfel], tezaurul său [s-a îmbogățit] cu 
răscumpărarea [primită de la cei care] se 
aflau robi [la el].  

Unii spun că el a murit de propria-i 
boală, alții [că a murit din cauză] că a băut 
medicamente fără măsură, [pe când alții] 
din cauza veninului. Moartea lui nu s-a 
petrecut într-un mod religios, ci unul 
dintre bunii mireni [optimis laicis] l-a scos 
[și l-a înmormântat] cu gravitate.  

                                         
376 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Astures.  
377 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Ruccones.  
378 Fiind de față, în mod personal, la ambele lupte 

victorioase.  
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I-a urmat fiul lui, care era copil, 
Recaredo379, care a domnit câteva zile 
după moartea tatălui său, căci s-a petrecut 
și moartea lui.  

 
62. În anul 659 [621] [d. Hr.], în al 10-

lea an al domniei lui Iraclios, foarte 
gloriosul Suintila380, prin harul dumneze-
iesc [gratia divina], a primit sceptrele 
regalității [regni sceptra].  

Acesta, sub regele Sisebutus, a primit 
postul de general, a cucerit castre romane 
și i-a învins pe rucconi. Dar după ce s-a 
urcat la cinstea demnității regale, el a 
ordonat război și a obținut celelalte cetăți, 
pe care, în Hispania, le conducea mâna 
romanilor. Și având parte de triumf, ca o 
fericire minunată, el i-a întrecut în glorie 
pe regii anteriori.  

Toată Hispania, până la strâmtoarea 
oceanului [Oceani fretum]381, el a fost 
primul care a putut [să o transforme] în 
monarhie regală [monarchia regni]. Căci 
niciun rege anterior nu a mai fost numit 
astfel. Puterea lui a crescut în acest război 
datorită cinstei obținute prin învingerea a 
doi patricieni382.  

Căci pe unul l-a învins prin prudența 
sa iar, pe celălalt, l-a supus prin puterea sa 
în război.  

                                         
379 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Reccared_II.  
380 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Suintila.  
381 În engleză: Strâmtoarea Gibraltar.  
382 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Patrician.  
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63. La începutul domniei sale, el a 
început o expediție [expeditionem] îm-
potriva celor din Vascones, care se 
infiltraseră în provincia Tarraconensis383. 
[Expediție] în care, [văzându-se] atacați 
acești oameni rătăcitori în munți 
[montivagi populi], atât au fost doborâți 
de teroarea venirii lui, încât imediat au 
jurat drepturile datorate acestuia. [Ba, mai 
mult], ei repede își luau armele în mâini și 
le întindeau fără rugăminte și își plecau 
capetele înaintea lui384.  

Astfel, ei s-au oferit ostatici și s-a 
format cetatea Ologitis, cu venituri primite 
de la goți și prin propria lor trudă, ei 
promițând să se supună puterii și domniei 
sale și să facă tot ceea ce le va porunci lor.  

 
64. Alături de această glorie militară, 

alte multe laude făceau parte dintre 
virtuțile măreției sale regale: credința, 
prudența, diligența [sârguința, zelul], 
cercetarea [atentă] a judecăților, intensa 
atenție la gestionarea domniei, bunătatea 
sa față de toți.  

Căci, în general, el era generos față de 
cei nevoiași și săraci și repede dispus spre 
milă. Tocmai de aceea, el nu e vrednic să 
fie numit doar principe al poporului 
[princeps populorum] ci și părinte al 
săracilor [pater pauperum].  

 
                                         

383 Idem:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hispania_Tarracone

nsis.  
384 S-au predat fără luptă.  
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65. Fiul său, Racimirus, a fost 
acceptat în consorțiul regal [consortium 
regni] și s-a bucurat de o domnie385 egală 
cu a tatălui său. [Căci], în copilăria sa, 
[Racimirus] răspândea o [asemenea]  
strălucire sfântă înnăscută, atât în ceea ce 
privește meritele cât și înfățișarea, încât 
arăta, ca o efigie, virtuțile părintelui său.  

Pentru el trebuie implorată domnia 
cerească386 și cea omenească, a tatălui său, 
căci tatăl său a fost de acord cu faptul de 
a-i fi asociat. Așa că după lunga domnie a 
părintelui său, el a fost cea mai demnă 
succesiune la domnia imperiului.  

Așadar, calculând anii regilor goți, 
începând cu domnia lui Athanaricus, până 
la al 5-lea an al domniei preagloriosului 
Suintila, găsim că domnia goților a fost, cu 
harul lui Dumnezeu [Deo favente], de 256 
de ani.   

 
Recapitulare 

 
 
66. Cea mai veche origine 

[antiquissima origo] a goților a fost 
Magog, fiul lui Iafet [Fac. 10, 2, LXX], din 
care se trage și neamul sciților [Scytharum 
genus]. Ceea ce dovedește că goții și sciții 
au aceeași origine a nașterii [iidem origine 
nati]. Fapt pentru care nu există o mare 
diferență de nume [între ele]. [În esență], 
geții și sciții au cam [aceleași] nume, [cu 

                                         
385 Între cca. 610-631.   
386 A lui Dumnezeu.  
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diferența că] o literă e schimbată și alta 
este eliminată [într-un nume sau altul].  

Astfel, ei au locuit pe crestele de 
gheață ale nordului [Septentrionis glacialia 
juga inhabitantes], după care au traversat 
în domnia scitică și au ocupat, împreună 
cu alte neamuri, [locurile] anevoioase ale 
munților [ardua montium].  

De aici, [goții] i-au atacat și înfrânt 
pe huni. [Apoi] au traversat [fluviul] 
Danubius [Dunărea] și s-au dat romanilor. 
Dar cum nu au putut să suporte injuriile 
[romanilor la adresa] lor, [goții] s-au 
indignat.  

Regele [got] și-a adunat mulțimea și 
au invadat Thracia387. Au devastat Italia. 
Au asediat și ocupat Orașul [Urbem]388. 
[După care] au atacat Gallia. Și după ce au 
traversat munții Pyrenaeus [Pirinei]389 și 
au ajuns în Hispania, [goții] și-au stabilit 
aici locul de viață și imperiul.  

 
67. [Goții] sunt oameni rapizi din 

fire, cu un caracter energic, care se bazea-
ză pe puterile conștiinței [conscientiae 
viribus]. Ei sunt întemeiați pe robustețea 
trupului [robore corporis], sunt înalți la 
statură, sunt izbitori prin gesturi și ținută, 
cu mâini rapide, duri [în fața] rănilor, așa 
după cum a spus poetul despre ei: „Geții 
disprețuiesc moartea și laudă rana 

                                         
387 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Thracia.  
388 Adică cetatea Romei.  
389 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrenees.  
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[Mortem contemnunt laudato vulnere 
Getae]”390.  

Atât au fost de mari războaiele lor și 
atât s-au arătat de glorioase victoriile 
armatei lor, încât Roma însăși, biruitoarea 
tuturor popoarelor [victrix omnium popu-
lorum], a admis jugul robiei și a cedat [în 
fața] triumfurilor geților [Geticis tri-
umphis]391. Și [astfel], stăpâna392 tuturor 
neamurilor a slujit ca o slujnică [famula]. 

 
68. Toate popoarele Europei au 

tremurat [tremuere] din cauza lor. 
Barierele Alpilor393 au cedat în fața lor. Nu 
au fost îngroziți nici chiar de barbarii 
vandali, și ei renumiți, încât să fugă 
datorită renumelui acelora.  

Prin puterea goților, alanii au fost 
distruși. De asemenea, suevii, care fuseseră 
limitați la părțile inaccesibile ale His-
paniei, au simțit însă acum, prin armele 
goților, pericolul pieirii și au fost privați, în 
mod josnic, de împărăția pe care ei au 
deținut-o cu o indolentă torpoare [desidi-
oso torpore]. Și e foarte curios că ei au 

                                         
390 E vorba despre versul lui Maurus Servius 

Honoratus (a se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Maurus_Servius_Ho

noratus), care face parte din poemul De Centum Metris, 
465. 27, cf.  

http://latin.packhum.org/loc/2349/1/8#8.  
391 Însă Sfântul Isidor se referă la goți atunci când 

folosește denumirea de geți.  
392 Roma, capitala Imperiului Roman de Apus. A 

se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Roman_de

_Apus.   
393 Munții Alpi: http://en.wikipedia.org/wiki/Alps.  
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deținut-o atât de mult timp, când puteau 
să o piardă, fără vreo încercare de a se 
apăra.  

 
69. Dar cine ar putea să explice, în 

mod deplin, măreția puterii poporului got? 
[Căci] în timp ce multe neamuri și-au 
permis cu greu să domnească, prin 
intermediul a [multe] rugăciuni și daruri, 
pentru goți, libertatea a fost mai degrabă 
rezultatul luptei decât al păcii căutate. Și 
când au fost puși în fața necesității 
războiului, ei au recurs mai degrabă la 
forță decât la rugăciuni.  

Mai mult decât atât, în artele armelor 
[in armorum artibus] ei s-au distins în 
mod deplin, și au luptat pe cal nu numai 
cu lăncile dar și cu sulițele. Și, în luptă, ei 
au atacat nu numai pe cal dar și pe jos. Cu 
toate acestea, ei s-au bazat mai mult pe 
alergatul iute al cailor lor, de unde poetul 
a spus: „Getul care trece pe iapă [Getes 
quo pergit equa]”.  

 
70. Ei practicau în mod zilnic 

întrecerile sportive [ludorum certamina], 
pentru că lor le plăcea foarte mult să se 
instruiască în ceea ce privește armele și să 
se pregătească pentru lupte.  

Însă le lipsea o singură abilitate de 
luptă și anume aceea că nu erau interesați 
de războaiele cu corăbii pe mare.  

Dar când Sisebutus a luat sceptrele 
puterii regale, ei au ajuns la o asemenea 
excelență [militară], încât au pornit cu 
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armatele lor nu numai pe uscat ci și pe 
mare. Iar soldatul roman a slujit acelora, 
pentru că el a văzut că mulți oameni și 
însăși Hispania, le slujește.  
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Istoria vandalilor  
 
   

 
71. În anul 444 [406] [d. Hr.], cu doi 

ani înainte de invadarea cetății Roma, nea-
murile alane, sueve și vandale, fiind provo-
cate de către Stilicones [Flavius Stili-
cho394], trec fluviul Rheno395, invadează 
Gallia, îi zdrobesc pe franci și, printr-un 
atac direct, ei ajung în Pirinei.  

La bariera acestor munți, ei s-au 
întors înapoi din Spania, datorită lui 
Didymus și Veranianus, doi frați romani 
foarte nobili și puternici, și au rătăcit timp 
de trei ani prin provinciile dimprejurul 
Galliei. Dar după acești [trei ani] înșiși 
frații, care apăraseră porțile Pirineilor cu o 
garnizoană privată, au fost uciși de către 
Constantinus, datorită suspiciunii că și-ar 
dori putere despotică – deși ei erau 
nevinovați, nefiind [adică] vinovați de vreo 
crimă – oamenii vorbind despre invadarea 
provinciilor Hispaniei.  

 
72. În anul 446 [408] [d. Hr.], 

vandalii, alanii și suevii ocupă Hispania, 
fac multe omoruri și ravagii în raidurile lor 
sângeroase, dau foc orașelor, vlăguiesc 
proprietățile pe care ei le jefuiesc, până 
într-acolo încât trupurile oamenilor 
[morți] au fost mâncate de [alți] oameni 
datorită silniciei foamei.  
                                         

394 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Stilicho.  
395 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Rin.  
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Mamele și-au mâncat copiii. De ase-
menea, animalele s-au obișnuit [să mă-
nânce] trupurile celor uciși de sabie, de 
foamete și de molimă. Lucruri care au dus 
și la distrugerea oamenilor. Căci aceste 4 
plăgi s-au dezlănțuit în întreaga Hispanie, 
împlinindu-se prorocia mâniei dumneze-
iești, care fusese scrisă de mult timp prin 
Profeți.  

 
73. În anul 449 [411] [d. Hr.], după 

îngrozitoarea distrugere provocată de 
plăgi, prin care Hispania a fost distrusă, în 
cele din urmă, prin mila lui Dumnezeu, 
barbarii au fost mișcați396 să facă pace și 
provinciile Hispaniei s-au împărțit, prin 
tragere la sorți, potrivit ocupațiilor lor.  

Vandalii și suevii au luat Gallecia397. 
[Pe când] alanii au obținut provinciile 
Lusitania398 și Carthaginiens.  
 

 

                                         
396 Pentru că harul lui Dumnezeu i-a mișcat spre 

pace. I-a învățat cele bune.  
397 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Galicia.  
398 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Lusitania.  
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Hispania399 
 

Și vandalii, sub numele de selingui400, 
au primit Gallaecia. După care au devastat 
insulele provinciei Tarraconensis, s-au în-
tors și au obținut sorțul lor: [provincia] 
Baetica.  

Însă hispanicii, care au rămas prin 
cetăți și castele [civitates et castella], au 
fost doborâți de plăgi, dându-se pe ei sub 
robia hotărâtă de barbari.  

Gundericus401 a fost primul rege al 
vandalilor care a stăpânit în Hispania și el 
a domnit în părțile Gallaeciei timp de 18 
ani. El a rupt tratatul de pace [rupto 
foedere pacis] și a împresurat neamul 
suevilor în munții Erbasis. El a renunțat 
însă la încercuirea neamului suevilor și a 
luat cu forța insulele Balearica402 [Bale-
are403] ale Tarraconensisului.  

Astfel, după înfrângerea [cetății] 
Carthagine Spartaria [Cartagena404], el405 a 
mers către Baetica, [dimpreună] cu toți 

                                         
399 Imagine preluată de aici:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Hispania#mediaview

er/File:Provincias_de_la_Hispania_Romana_%28Diocleci
ano%29.svg.  

400 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Silingi.  
401 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Gunderic.  
402 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Balearic_Islands.  
403 Idem:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Insulele_Baleare.  
404 Idem:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_%28Espa

%C3%B1a%29.  
405 Regele Gundericus.  
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vandalii, și a distrus Hispalis [Seville406], 
pe care a luat-o cu forța, după care a 
masacrat-o. De atunci, datorită puterii sale 
regale, el s-a arătat ireverențios, întinzând 
mâinile sale împotriva Basilicii orașului, 
[cu hramul] Sfântul Mucenic Vincentius.  

Însă, prin hotărârea lui Dumnezeu 
[Dei judicio], el407, îndată, a fost stăpânit 
de un demon la ușile templului [foribus 
templi]408 și a pierit.  

 
74. În anul 467 [429] [d. Hr.], 

Gisericus409, fratele lui Gundericus, i-a 
succedat la domnie, și el a fost rege în 
următorii 40 de ani.  

[Însă], dintr-un catolic, el a devenit 
un apostat. Și se spune că a fost primul 
care a mers după minciuna ariană [Aria-
nam perfidiam]410.  

El a părăsit Hispania de pe litoralul 
provinciei Baetica, [dimpreună] cu toți 
vandalii și familiile lor, [au trecut prin 
Strâmtoarea Gibraltar411], [îndreptându-se] 
spre Mauritania412 și Africa. Valentinianus 
Junior/ cel Tânăr413, împăratul Apusului, 

                                         
406 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Seville.  
407 Regele Gundericus. 
408 Se referă la Basilica orașului, despre care 

tocmai a amintit.  
409 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Genseric.  
410 După erezia lui Arie.  
411 Fragmentul aflat între paranteze apare doar în 

ediția engleză a cărții.  
412 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mauritania.  
413 Idem:  
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nu a fost în stare să i se împotrivească. [De 
aceea], el i-a trimis [veste] de pace și [i-a 
promis] că-i va da lui, dacă e un om care 
iubește pacea, partea Africii, pe care 
vandalii o ocupaseră. El a acceptat [de la 
Gisericus] jurământul că nu va mai invada 
un alt teritoriu.  

 
75. Însă acesta414, a cărui prietenie nu 

fusese pusă la îndoială415, a încălcat obli-
gația jurământului său, a ocupat Cartha-
gina sub un fals pretext de pace și a adus 
toate proprietățile sub propria sa juris-
dicție, după ce i-a chinuit pe cetățeni cu 
multe feluri de chinuri.  

Apoi, el a devastat Sicilia, a asediat 
Panormus416, a introdus molima ariană417 
în toată Africa, a scos preoții din Bisericile 
lor, i-a făcut pe foarte mulți Mucenici418, și, 
ca în profeția lui Daniel, după ce a 
schimbat Tainele, el a dat dușmanilor 
Sfințeniile Bisericii lui Hristos. [Căci] a 
poruncit ca ele419 să nu mai fie locuri ale 
slujirii dumnezeiești ci lăcașuri ale celor ai 
săi. 

 
76. Împotriva lui, Theodosius Minor/ 

Teodosie cel Tânăr420, împăratul Răsăritu-

                                                                                    
http://en.wikipedia.org/wiki/Valentinian_III.  
414 Gisericus.  
415 De către Valentinianus cel Tânăr.  
416 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Palermo.  
417 Erezia ariană.  
418 I-a martirizat.  
419 Bisericile.  
420 A se vedea:  
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lui, a pregătit război, care nu a avut niciun 
rezultat. Căci, întrucât hunii au devastat 
Thracia421 și Illyricum422, armata trimisă 
împotriva vandalilor a fost rechemată din 
Sicilia pentru a-i apăra pe thraci și pe 
illyrici.  

Dar când împăratul Majorianus423 a 
venit din Italia spre Hispania, pregătind 
câteva nave în provincia Carthagina, 
pentru ca să treacă și să îi atace pe vandali, 
aceștia din urmă, după ce au fost anunțați 
despre aceasta de niște trădători, i le-au 
confiscat424 pe țărmul Carthaginei.  

Și astfel, Majorianus, fiind dezamăgit 
de planul său, s-a reîntors în Italia și l-a 
înconjurat, printr-un șiretlic, pe Ricchi-
miro și l-a ucis.  

 
77. Când Gisericus a aflat acest lucru, 

nu a mai fost satisfăcut doar cu devastările 
din Africa, ci a ridicat ancora și cu navele 
sale el a intrat în Roma. Timp de 14 zile el 
a jefuit proprietățile celor din Roma și a 
luat cu el pe văduva lui Valentinianus, pe 
fiicele acestuia și multe mii de prizonieri.  

Curând după aceasta, el s-a reîntors 
în Carthagina și, prin trimiși, a cerut [să 
facă] pace cu împăratul. El a întors pe vă-
duva lui Valentinianus la Constantinopol 

                                                                                    
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teodosiu_al_II-lea.  
421 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Thracia.  
422 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Illyricum_%28Roma

n_province%29.  
423 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Majorian.  
424 Se referă la navele imperiale.  
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și a dat-o, prin legea căsătoriei, pe una 
dintre fiicele ei fiului său, Hugnerico425.  

Și astfel, după ce a distrus multe 
provincii și i-a jefuit și măcelărit pe 
creștini, el [Gisericus] a murit în al 40-lea 
an al domniei sale.  

 
78. În anul 506 [468] [d. Hr.], 

Hugnerico, fiul lui Gisericus, a devenit 
rege. El a domnit 7 ani și 5 luni și a fost 
căsătorit cu fiica lui Valentinianus, pe al 
cărei tată el l-a luat prizonier de la Roma, 
dimpreună cu mama ei. De asemenea, și el 
a fost aprins de nebunia ariană [Ariano 
suscitatus furore] și i-a persecutat pe cato-
lici prin toată Africa, cu și mai mare 
asprime decât tatăl său. El a distrus 
Bisericile și a trimis în exil preoți și toate 
treptele clerului.  

De asemenea, el a surghiunit la un 
exil și mai aspru circa 4.000 de monahi și 
mireni, care au fost făcuți Mucenici 
[Martyres fecit], și a tăiat limbile 
Mărturisitorilor [Confessoribus linguas ab-
scidit], care au continuat să vorbească 
până la sfârșit [ad finem], deși limbile lor 
erau tăiate.  

 
79. Atunci Laetus, episcopul cetății 

Neptensis, a fost încununat în mod 
strălucit cu martiriul. Căci el n-a putut, în 
ciuda multelor pedepse [primite], să se 

                                         
425 A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Huneric.  
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spurce prin pata infecției ariene, ci, 
deodată, a câștigat cerul cel slăvit.  

Dar Hugnerico, în mijlocul imensului 
măcel cauzat de lipsa de evlavie pe care el 
a arătat-o împotriva catolicilor, după cei 8 
ani ai săi de domnie, el și-a sfârșit viața în 
mod jalnic, ca și [ereticul] Arius venerat de 
el, cu toate intestinele lui ieșite afară.  

 
80. În anul 514 [476] [d. Hr.], Gunta-

mundus426 i-a succedat lui Hugnerico. Și el 
a domnit timp de 12 ani. El, imediat [după 
ce a devenit rege], a restaurat pacea în 
Biserică și i-a rechemat pe catolici din exil.  

 
81. În anul 526 [488] [d. Hr.], după 

moartea lui Guntamundus, a devenit rege 
Trasemundus427. El a domnit pentru 27 de 
ani și 4 luni. [Fiind] plin de nebunia 
ariană, el i-a persecutat pe catolici, a 
închis Bisericile, și a trimis 120 de episcopi, 
din fiecare Biserică a Africii, în exil, în 
Sardinia. El a murit în Carthagina [Car-
thago]428. În timpul său, Fulgentius, 
episcop de Ruspensis429, a fost luminat în 
învățătura noastră [in nostro dogmate 
claruit]430.    

                                         
426 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Gunthamund.  
427 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Thrasamund.  
428 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cartagina.  
429 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Fulgentius_of_Ruspe  
430 Însă claruit poate fi tradus și cu sensul: a 

devenit cunoscut/ faimos. Eu am tradus însă sensul de 
bază al verbului, pentru că acela vorbește despre 
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82. În anul 553 [515] [d. Hr.], după 

Trasemundus, Ildericus431, fiul lui Hugne-
rico și al fiicei împăratului Valentinianus, a 
devenit rege. Și el a domnit timp de 7 ani 
și 3 luni. Acesta a fost obligat, prin 
jurământ, înainte de a deveni rege, de 
predecesorul său Trasemundus, ca să nu 
deschidă Bisericile catolicilor și nici să nu 
restaureze privilegiile lor în timpul dom-
niei sale. Însă asta nu l-a făcut să nu strice 
legământul jurământului său, [fapt pentru 
care] a ordonat ca preoții catolici să fie 
chemați din exil și Bisericile să fie 
deschise.  

[Dar] Gilimer432 a luat puterea în mod 
despotic, i-a răpit regalitatea, și l-a dat pe 
el și pe fiii lui ca să fie închiși în pușcărie.  

 
83. În anul 560 [522] [d. Hr.], Gilimer 

a luat domnia prin putere despotică. El i-a 
nimicit, în mod crud, pe mulți dintre nobi-
lii provinciei Africa și a luat proprietățile 
multor oameni. Împotriva lui, împăratul 
Justinianus433 a trimis o armată datorită 
vizitei [visitatione]434 episcopului Laetus, 
                                                                                    
umplerea Sfântului Fulgentius de slava lui Dumnezeu. 
Pentru că numai harul dumnezeiesc e cel care ne 
luminează ca să scriem teologie și, datorită lui, devenim 
celebri ca teologi.  

431 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Hilderic.  
432 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Gelimer.  
433 Idem:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iustinian_I_%28cel_

Mare%29.  
434 În ediția engleză avem of the vision/ vedeniei și 

pe drept cuvânt. Pentru că Sfântul Sfințit Mucenic 

231

http://en.wikipedia.org/wiki/Hilderic
http://en.wikipedia.org/wiki/Gelimer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iustinian_I_%28cel_Mare%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iustinian_I_%28cel_Mare%29


care fusese martirizat de către Hugnerico, 
regele vandalilor.  

Forța l-a făcut pe Belisarius435 
magister militum436 al armatei. După ce a 
intrat în luptă, Belisarius i-a ucis pe 
Guntemirus și Gebamundus, frații regelui 
[Gilimer], care au fost învinși de la prima 
confruntare. Apoi, după ce l-a pus pe fugă 
pe Gilimer, el437 a luat Africa în al 97-lea 
an de la intrarea vandalilor [în Africa].  

 
84. Dar în timpul atacului [condus] 

de însuși Belisarius, înainte ca întâlnirea 
[dintre cele două armate] să aibă loc, 
despotul Gilimer l-a ucis pe regele 
Ildericus, dimpreună cu câteva rude ale fa-
miliei sale.  

Însă Belisarius l-a prins pe tiranul 
Gilimer și l-a adus pe el la împăratul 
Justinianus la Constantinopol, dimpreună 
cu multe bogății obținute prin jefuirea 
provinciilor și a Africii. Astfel, regatul 
vandalilor, dimpreună cu oamenii săi și cu 
neamul său a fost distrus în anul 563 [525]  
[d. Hr.]. El a durat 113 ani, de la regele 
Gundericus și până la moartea lui Gilimer.  

 
  

                                                                                    
Laetus l-a vizitat pe Sfântul Împărat Justinianus cel Mare 
după martirizarea lui și nu în timpul vieții sale.  

435
 A se vedea:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Belisarius.  
436 Idem: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Magister_militum.  
437 Belisarius a recăpătat Africa.  
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Istoria suevilor  
 

 
85. În anul 446438 [408] [d. Hr.], 

suevii, sub conducerea lui Hermericus439, 
intră în Hispania, dimpreună cu alanii și 
vandalii, și ocupă toată Gallaecia [dim-
preună] cu vandalii. Dar când vandalii au 
trecut în Africa, suevii au stăpânit Ga-
llaecia de unii singuri. [Iar] Hermericus a 
fost conducătorul lor, în Hispania, pentru 
32 de ani.  

Gallaecienii își aveau propriul lor 
regat într-o parte a provinciei. Hermericus 
i-a jefuit prin continue raiduri, pentru ca, 
în cele din urmă, învins de o [anume] 
boală, el a făcut pace cu ei. Atunci, el i-a 
dat fiului său, Recchila440, puterea sa 
regală.  

El a fost trimis [la război], cu o mare 
parte a armatei. Și după ce a început un 
război zdrobitor asupra lui Andevotus, co-
mandantul soldaților romani, [care venise] 
cu multe trupe la fluviul Singilius al pro-
vinciei Baetica, el i-a confiscat acestuia 
mari cantități de aur și argint.  

Apoi el asediază Emeritas [Merida]. 
Și după ce a intrat în ea și a ocupat-o, 
adună aici regatul său. Dar tatăl său, 
Hermericus, era bolnav de o lungă boală, 
de 7 ani, și a murit.  

 
                                         

438 În textul latin e 447.  
439 A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeric.  
440 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Rechila.  
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86. În anul 478 [440] [d. Hr.], după 
moartea lui Hermericus, devine rege 
Recchila. El a domnit 8 ani. După moartea 
tatălui său, el ocupă Sevilla și a adus 
provinciile Baetica și Carthaginiens sub 
puterea sa și apoi și-a sfârșit viața la 
Emeritas, în cultul [păgân] în care trăise.  

 
87. În anul 486 [448] [d. Hr.], 

Recchiarius441, fiul lui Recchila, care a 
devenit catolic, i-a succedat la domnie, și 
el a domnit timp de 9 ani.  

El a primit în căsătorie pe fiica lui 
Theuderedus442, regele goților, și și-a 
început domnia sa prin jefuirea Vasconiei. 
Curând după aceasta, el a mers la socrul 
său, Theuderedus, și când s-a întors, el a 
devastat regiunea Caesaraaugusta [Sara-
gossa443] cu ajutorul goților.  

El a invadat provincia Tarraconensis, 
care era sub puterea domniei romane. El a 
prădat teritoriile Carthaginiens, pe care 
tatăl său, Recchila, le înapoiase romanilor, 
și, în cele din urmă, când Theudericus, 
regele goților, invadează Hispania, Recchi-
arius intră în luptă împotriva lui. [Însă] e 
pus pe fugă, și apoi e prins și ucis.  

 
88. În anul 495 [457] [d. Hr.], după 

moartea lui Recchiarius, suevii, care rămă-
seseră într-o mare parte din Gallaecia, l-au 

                                         
441 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Rechiar.  
442 Idem:  
http://la.wikipedia.org/wiki/Theodoricus_I_%28r

ex_Visigothorum%29.  
443 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Zaragoza.  
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înălțat pe Maldras444, fiul lui Masilla, ca 
rege al lor. În curând, [suevii] s-au 
împărțit în două. Și unii și-au numit rege 
pe Frantan445, iar ceilalți pe Maldras. Însă, 
după moartea lui Frantan, suevii l-au ales 
imediat pe Recchimundus446, [care], după 
ce a făcut pace cu Maldras, ei, cu toții, au 
jefuit împreună Lusitania. Însă în al 3-lea 
an al domniei lui Maldras, el a fost omorât 
de un om al său.  

 
89. În anul 498 [460] [d. Hr.], după 

uciderea lui Maldras, a apărut o ceartă 
între Frumarius447 și Recchimundus asupra 
conducerii regatului.  

[De aceea], Frumarius, cu trupele su-
evilor, a distrus regiunea cetății Flaviensis 
cu grea ruină. Iar Recchimundus a 
devastat împrejurimile regiunii Auregen-
ses, precum și pământurile maritime ale 
regiunii Lucensis.  

 
90. În anul 502 [464] [d. Hr.], după 

moartea lui Frumarius, Remismundus448 a 
luat înapoi pe toți suevii sub autoritatea sa 
regală, a restaurat pacea cu gallaecienii și a 
trimis oameni care să facă un tratat [de 
pace] cu Theudericus, regele goților, de la 
care el a primit, prin ambasadori [per 

                                         
444 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Maldras.   
445 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Framta.  
446 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Rechimund.  
447 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Frumar.  
448 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Remismund.  
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legatos], deopotrivă arme și o soție pe care 
el să o aibă.  

Atunci, el a trecut în Lusitania și a 
distrus Conimbria449, după ce a fost 
dezamăgit de simulacrul de pace.  

De asemenea, el a ocupat Olyssipona 
[Lisbon450], pe când Lusidius, cel care deți-
nea stăpânirea acolo, s-a predat. În acest 
timp, Ajax451, de neam gal, care a devenit 
un apostat și un arian, [și] care avea scopul 
să își ajute regele, a apărut printre suevi ca 
un dușman al credinței catolice și al 
Treimii Dumnezeiești [hostis catholicae 
fidei et Divinae Trinitatis].  

El a adus acest venin distructiv [pesti-
ferum virus] de la galli în regiunile goților 
și a infestat întregul neam al suevilor cu 
stricăciunea unei erezii ucigașe. Astfel, 
după ce mulți regi ai suevilor au stat în 
erezia ariană, în cele din urmă, Theude-
mirus452, a îndepărtat-o prin autoritatea sa 
regală.  

 
91. El a distrus, dintr-odată, eroarea 

impietății ariene și a restaurat suevilor 
credința catolică, cu ajutorul lui Martinus, 
episcop al Mănăstirii Dumiensis, un om 
care se distingea în credință și cunoaștere. 
Prin eforturile sale, pacea Bisericii [pax 
                                         

449 Idem: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADmbriga  
450 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon.  
451 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28missionary

%29.  
452 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodemar.  
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Ecclesiae] a crescut și mai multe aspecte 
referitoare la învățăturile Bisericii au fost 
stabilite în regiunea Gallaecia.  

După Theudemirus, Miro453 a fost 
făcut conducător al suevilor și el a domnit 
13 ani. În al doilea an al domniei sale, el a 
purtat război împotriva rucconilor. Apoi el 
a venit să-l ajute pe Leovigildus, regele 
goților, împotriva fiului său rebel și l-a 
ajutat pe el în capturarea Hispalisului 
[Sevillei], unde și-a sfârșit și viața.  

 
92. Fiul său, Heboricus454, i-a 

succedat lui la domnie. Dar pe când el era 
un adolescent [adolescentem], Andeca455,  
prin putere despotică, l-a deposedat pe el 
de regalitate, și după ce l-a făcut monah, l-
a osândit pe el într-o mănăstire.  

Însă pedeapsa pentru această faptă a 
lui n-a întârziat să vină. Leovigildus, regele 
goților, a făcut în curând război cu suevii 
și, după învingerea regatului lor și 
detronarea lui Andeca, l-a tuns pe el 
[monah], supunându-l slujirii preoțești, 
după [ce l-a deposedat de] demnitatea pu-
terii sale regale.  

Căci trebuia ca el să sufere aceeași 
răsplată cu cea pe care o făcuse față de 
regele său. Astfel, regatul suevilor a fost 
distrus și stăpânit de goți. Și el a durat 177 
de ani.  

 
                                         

453 Idem:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Miro_of_Gallaecia.  
454 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Eboric.  
455 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Audeca.  
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Sfântul Augustin, 
Episcopul Hipponei 

(13 noiembrie 354-28 august 430,  
pomenit la 15 iunie în Biserica  

Ortodoxă) 
 

Despre Sfânta Treime456    

(cărțile I și II) 
                                         

456 Text tradus de Dr. Gianina Maria-Cristina 
Picioruș. Traducerea s-a făcut conform edițiilor: 

1. Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi, 
De Trinitate, PL, vol. 42, col. 819-868.  

2. Saint Augustine, The Trinity, translated by 
Stephen McKenna, in col. The Fathers of the Church 
[FC], Pub. The Catholic University of America Press, 
Washington, 1963, p. 3-93.   
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Cartea I 
 

Capitolul I 
 
 
1. Cititorul acestui tratat despre 

Sfânta Treime trebuie să știe, mai înainte 
[de toate,] că scrierea/ condeiul nostru 
urmărește sofismele celor care cred că este 
dincolo de demnitatea lor să înceapă cu 
credința, și care astfel sunt duși în eroare 
de iubirea lor copilărească și decăzută 
pentru rațiune. 

Unii dintre ei încearcă să transfere 
ideile lucrurilor corporale, pe care le-au 
cunoscut prin simțurile trupești, sau pe 
care le-au prins prin inteligența umană 
nativă și prin observații stăruitoare, sau 
prin ajutorul artei, pe seama lucrurilor 
netrupești și spirituale, așa încât să le 
măsoare și să le explice pe cele din urmă 
prin cele dintâi. 

Sunt și alții, de asemenea, care după 
firea și trăsăturile umane gândesc despre 
Dumnezeu, dacă într-adevăr gândesc 
[vreun pic]; și din această greșeală, când 
vorbesc despre Dumnezeu, în discursul lor 
ei stabilesc principii [regulas] stricate și 
viclene.   

Mai există, de asemenea, și un alt gen 
de oameni, și anume cei care se străduiesc 
într-adevăr să transceandă în întregime 
[cu totul] dincolo de orice creatură, care se 
caracterizează ca fiind schimbătoare [mu-
tabilis], pentru a-și îndrepta atenția asupra 
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firii neschimbătoare [incommutabilem 
substantiam], care este Dumnezeu.  

Dar îngreunați de povara firii lor 
muritoare, părându-li-se că știu ceea ce nu 
știu și neputând să cunoască ceea ce do-
resc să cunoască, susținând cu multă 
îndrăzneală părerile lor fanteziste, se 
îndepărtează astfel pe ei înșiși de la calea 
înțelegerii și preferă, mai degrabă, să țină 
la opinia lor, chiar dacă este falsă, decât să 
schimbe ceea ce odinioară au apărat.  

Și aceasta este într-adevăr boala 
[morbus] a toate trei genurile [de oameni 
și de erori] de care am vorbit, și anume, 
cei care gândesc despre Dumnezeu tru-
pește, cei care Îl concep ca pe o ființă 
spirituală asemenea sufletului și cei care 
cred că Dumnezeu nu este nici asemenea 
trupului, nici asemenea creaturii spirituale 
și cu toate acestea cred lucruri greșite 
despre El, ei fiind foarte departe de adevăr, 
prin aceea că nimic din ceea ce știu 
[susțin] ei, nu găsim nici în trup, nici în 
sufletul făcut și introdus [facto et condito 
spiritu] [în trup], nici în Creatorul însuși. 

De exemplu, acela care își dă cu 
părerea despre Dumnezeu, prin cuvânt, ca 
fiind alb sau roșu [candidum vel rutilum] 
greșește, dar aceste lucruri se găsesc în 
trup. 

Pe de altă parte, cel care crede că 
puterea lui Dumnezeu este astfel încât El 
Însuși S-a născut pe Sine greșește cu atât 
mai mult, căci nu numai Dumnezeu nu 
este astfel, dar nicio creatură spirituală sau 
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trupească nu este astfel, căci cu adevărat 
nu este niciunul dintre toate lucrurile câte 
există care să se nască/ zămislească pe sine 
însuși și să fie. 

 
2. Prin urmare, pentru ca mintea 

umană să fie curățită de greșeli de 
asemenea fel, Sfânta Scriptură, potrivindu-
se celor mici, a folosit cuvinte din toate 
clasele de obiecte/ lucruri, pentru ca 
înțelegerea noastră, învățată cu putere de 
ele, să se înalțe treptat către lucrurile 
dumnezeiești și minunate. 

Când a vorbit despre Dumnezeu, a 
folosit chiar cuvinte din clasa lucrurilor 
materiale, ca atunci când a spus: „Întru 
acoperământul aripilor Tale păzește-mă”457 
(Ps. 16, 8).  

Și a împrumutat multe lucruri de la 
creaturile spirituale, pentru ca prin aceasta 
să descrie nu ceea ce este într-adevăr așa, 
ci ceea ce trebuia spus ca și cum ar fi fost 
astfel, ca spre exemplu, când zice: „Eu sunt 
Dumnezeu zelos” (Ieș. 20, 5) și: „Mă 
căiesc/ îmi pare rău pentru că i-am făcut 
pe oameni” (Fac. 6, 7). 

Dar nu a scos niciunul din aceste 
cuvinte din lucruri [realități] care să nu 
aibă niciun fel de existență, nici pentru a 
vorbi în sens figurat, nici pentru a alcătui 
parabole [aenigmata].  

De aici, s-au mândrit într-un mod 
dăunător și fără rost, care i-a îndepărtat pe 

                                         
457 „Cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă”, 

cf. Biblia 1988. 
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ei înșiși de la adevăr, prin acel al treilea fel 
de eroare [expus mai sus], în felul lor de a 
predica despre Dumnezeu cele ce nu pot fi 
găsite nici în El și nici în vreun fel de 
creatură. Căci, din lucrurile care sunt în 
creație, Sfânta Scriptură are obiceiul de a 
pregăti lucruri desfătătoare [oblectamen-
ta], ca pentru copii.  

Scopul este de a trezi dragostea celor 
slabi, ca prin mijlocul lor, ca pe niște 
trepte, să urce către lucruri mai înalte, 
după puterea lor mai mică, și să părăsească 
cele de jos. 

Dar Sfânta Scriptură menționează rar 
pe cele ce sunt cu adevărat ale lui 
Dumnezeu [vero proprie de Dio] și care nu 
pot fi găsite niciodată în nicio creatură. Ca 
spre exemplu, ceea ce s-a spus lui Moise: 
„Eu sunt Cel ce sunt” și „Cel ce este m-a 
trimis la voi” (Ieș. 3, 14). 

Pentru că, din moment ce a fi este de 
asemenea folosit într-un anumit sens cu 
referire la trup și la suflet, ea [Scriptura] cu 
siguranță n-ar spune acestea dacă nu ar 
vrea ca aceste cuvinte să fie înțelese ca 
având o semnificație aparte. 

Și este adevărat și ceea ce au spus 
Apostolii: „Cel ce singur are nemurire” (I 
Tim. 6, 16) [Qui solut habet immor-
talitatem]. 

Căci, deoarece sufletul este numit 
nemuritor și este astfel într-un anume 
sens458, el [Apostolul] nu ar spune „singur 

                                         
458 Sufletul este nemuritor pentru că nu mai are 

moarte din momentul în care este creat de Dumnezeu, 
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are”, dacă nu ar avea în vedere adevărata 
nemurire care este neschimbabilă [vera 
immortalitas incommutabilitas], pe care 
nicio creatură nu o poate avea, fiindcă este 
proprie numai Creatorului. 

Aceasta zice și Iacov: „Toată darea 
cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, 
pogorându-se de la Părintele luminilor la 
Care nu este schimbare sau umbra clipei/ 
umbră de mișcare” (Iac. 1, 17) [apud Quem 
non este commutatio, nec momenti 
obumbratio]. Și David la fel: „Tu le vei 
schimba și schimbate sunt; [dar] Tu cu 
adevărat același ești” (Ps. 101, 27-28) 
[Mutabis ea et mutabantur; Tu vero idem 
ipse es]. 

 
3. Pentru acest motiv, este greu a 

contempla și a înțelege pe deplin firea lui 
Dumnezeu [substantiam Dei intueri et 
plene nosse difficile est], care face lucruri 
schimbabile fără nicio schimbare a Sa și 
creează lucruri temporale fără nicio schim-
bare temporală a Sa însuși. 

De aceea, este necesară curățirea 
minții noastre [purgatio mentis nostrae] 
pentru ca să poată vedea acel inefabil într-
un mod inefabil [illud ineffabile ineffa-
biliter videri possit]459. 

                                                                                    
dar nu este nemuritor în sensul de a exista din veșnicie, 
ceea ce Îi este caracteristic doar lui Dumnezeu. 

459 Sfântul Augustin vorbește, prin urmare, de o 
vedere inefabilă a lui Dumnezeu inefabil și nu de o vedere 
cu ochii trupești, așa cum susține teologia romano-
catolică, și nici de vreo identificare a naturii/ firii 
dumnezeiești cu natura/ firea umană sau altă natură 
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Nefiind încă dăruiți cu aceasta460, ne 
hrănim/ căutăm prin credință [fide nutri-
mur] și suntem purtați [de Dumnezeu] pe 
căi [pe căile înțelegerii] prin cele mai 
ușoare/ accesibile [tolerabiliora], cu scopul 
de a deveni capabili să prindem acestea 
[illud capiendur apti] și în stare a săvârși461 
[habiles efficiamur]. De unde Apostolii 
spun că în Hristos, cu adevărat, sunt as-
cunse toate comorile/ vistieriile înțelep-
ciunii și ale cunoașterii (Colos. 2, 3). 

Cu toate acestea, El [Hristos] L-a 
lăudat pe El [Dumnezeu Tatăl] acelora 
[Apostolilor] – care, cu toate că fuseseră 
născuți din nou prin harul Său, erau încă 
trupești și instinctivi [carnalibus et anima-
libus], căci încă erau copii în Hristos462 
[parvulis in Christo] –, nu prin puterea 
dumnezeiască în care El este egal cu Tatăl, 

                                                                                    
creată, ci dimpotrivă, de o totală diferență între natura 

necreată a lui Dumnezeu și cea creată a făpturilor Sale.  
Așadar, vederea lui Dumnezeu nu poate fi în 

niciun caz naturală, așa cum susține Achindin și Varlaam 
de Calabria și toată teologia romano-catolică, ci inefabilă, 
adică mai presus de fire, de rațiunea obișnuită și de 
posibilitatea de a descrie în cuvinte, așa cum va spune și 
Sfântul Grigorie Palama și teologia ortodoxă din toate 
secolele. 

Sfântul Augustin afirmă ceea ce susține toată 
tradiția ortodoxă: mintea curată vede pe Dumnezeu, în 
mod duhovnicesc. 

460 În sensul: când încă nu am primit darul vederii 
lui Dumnezeu. Când încă suntem copii [cf. I Cor. 13, 11] în 
cele duhovnicești. 

461 În stare de faptele ascetice și duhovnicești care 
conduc la vederea lui Dumnezeu. 

462 Este vorba de gradul de înțelegere al Sfinților 
Apostoli înainte de pogorârea Duhului Sfânt. 
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ci prin slăbiciunea umană întru care El a 
fost răstignit.  

S-a zis: „Căci am judecat întru mine 
să nu știu altceva în voi, decât pe Iisus 
Hristos și pe Acesta răstignit” (I Cor, 2, 2). 
Apoi a zis: „Și eu în slăbiciune și în frică și 
în mare cutremurare am fost la voi” (I Cor. 
2, 3). Și puțin mai încolo le-a zis lor: „Și eu, 
fraților, n-am putut să vă vorbesc vouă ca 
unora duhovnicești [quasi spiritualibus], ci 
ca unora trupești [quasi carnalibus]. Ca 
unor prunci/ copii în Hristos, v-am dat să 
beți lapte, nu mâncare/ carne [escam]: căci 
încă nu erați în stare [să mâncați]. Dar nici 
acum încă nu puteți” (I Cor. 3, 1-2). 

Când li se spun acestea, unii sunt 
iritați [irascuntur] și le privesc ca fiind 
spuse într-un mod care nu-i privește pe ei 
înșiși. Și adesea preferă să creadă că cei pe 
care ei îi aud vorbind acestea nu au nimic 
vrednic de spus, mai degrabă decât [să 
creadă] că ei nu sunt în stare să înțeleagă/ 
să ia aminte [capere] la ceea ce au auzit. 

Și câteodată, când ei întreabă despre 
Dumnezeu, noi le răspundem conform 
raționamentului lor, nu după cum ei 
doresc. Pentru că nu au putere să înțeleagă, 
sau poate că nu suntem noi în stare să 
înțelegem sau să exprimăm [pe potriva 
minții lor]. Dar [ceea ce le spunem] le va 
arăta cât de incapabili și cu totul 
nepregătiți sunt ca să înțeleagă cele despre 
care întreabă. 

Dar pentru că nu aud ceea ce doresc 
[să audă], ei cred că noi fie încercăm să 
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părem deștepți/ pricepuți, ca să ne ascun-
dem neștiința, fie că ne comportăm cu 
răutate, fiindcă suntem invidioși pe știința 
lor. Și pleacă indignați/ revoltați și 
tulburați. 
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Capitolul II 
 

 
 
4. De aceea, ajutându-ne Domnul 

Dumnezeul nostru, și pe cât stă în puterea 
noastră, ne vom strădui să oferim o 
explicație pentru lucrul despre care ei 
întreabă, și anume, acela că Treimea este 
unul, singurul și adevăratul Dumnezeu 
[quod Trinitas sit unus et solus et verus 
Deus] și că cel [ce este] drept mărturisește, 
crede și înțelege că Tatăl, Fiul și Duhul 
Sfânt au una și aceeași fire sau esență [uni-
us ejusdemque substantiae vel esentiae]. 

Astfel încât ei să nu se simtă luați în 
râs, ca și cum ne-am scuza [că nu putem 
să le explicăm]. Ci să poată învăța, prin 
însăși experiența lucrurilor, că binele 
absolut există, și acesta poate fi cunoscut 
numai de către mințile care sunt cu totul 
curățite [purgatissimis mentibus cernitur].  

Și că ei înșiși nu sunt în stare să 
discearnă sau să înțeleagă pentru acest 
motiv: acela că ochiul slab [invalida] al 
minții umane nu poate contempla ase-
menea lumină orbitoare [excellenti luce], 
decât dacă s-a întărit hrănindu-se prin 
dreptatea credinței [per justitiam fidei]. 

Dar mai întâi [de toate] trebuie să 
cunoaștem, apelând la autoritatea Sfinte-
lor Scripturi, dacă credința are puterea să 
facă aceasta.  

Mai departe, dacă Dumnezeu bine-
voiește și ne dăruiește ajutorul Său, poate 
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că vom putea fi de folos acestor parteneri 
de dispută atât de vorbăreți, mai degrabă 
aroganți decât în stare să cunoască, și, de 
aceea, suferind de o boală periculoasă. 
Astfel încât ei să poată descoperi ceva de 
care să nu se [mai] poată îndoi. 

Căci dacă nicio încredințare/ certi-
tudine nu poate fi descoperită, atunci ei se 
vor plânge mai degrabă de propria lor 
minte decât de adevărul însuși sau de 
argumentele noastre. 

Și dacă există, așadar, vreo scânteie a 
iubirii sau a fricii de Dumnezeu în ei, se 
întorc la calea credinței și la ordine/ 
cuviință [ordinem] și își dau seama în 
sfârșit cât de sănătos este medicamentul 
celor credincioși, care a fost instituit în 
Sfânta Biserică. Prin acesta, credința bine 
învățată vindecă slăbiciunea minții, pentru 
ca să poată percepe adevărul care nu se 
schimbă, ca nu cumva îndrăzneala necu-
getată să scufunde [mintea] în credințe 
care sunt vătămătoare și mincinoase. 

În ceea ce mă privește, nu voi șovăi să 
mă cercetez dacă sunt undeva în îndoială, 
nici nu mă voi rușina să învăț [de la alții], 
dacă undeva greșesc. 
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Capitolul III 
 
 
5. Prin urmare, lasă-l pe oricine citeș-

te aceste pagini să înainteze împreună cu 
mine, unde este la fel de convins ca și 
mine. Lasă-l să se întrebe împreună cu 
mine, unde este la fel de neîncrezător ca și 
mine. Indiferent dacă își recunoaște 
greșeala ca fiind a sa [sau nu], lasă-l să se 
întoarcă la mine. Și chiar dacă este a mea, 
lasă-l să mă cheme din nou. 

Astfel să intrăm împreună pe calea 
iubirii [charitatis viam] în căutarea Lui, 
despre Care s-a zis: „Căutați fața Lui 
întotdeauna” (Ps. 104, 4). 

Aceasta este înțelegerea sfântă și 
sigură întru care eu, în prezența Domnului 
Dumnezeului nostru, voi intra împreună 
cu cei care citesc ceea ce scriu, și în toate 
scrierile mele, mai cu seamă în cea de față, 
în care căutăm să cunoaștem unitatea 
Treimii [unitas Trinitatis], a Tatălui, a 
Fiului și a Duhului Sfânt. 

Căci nicăieri [ca aici] nu este greșeala 
mai mare, căutarea mai grea/ laborioasă și 
rezultatele mai mulțumitoare/ fructuoase. 

Oricine exclamă în timp ce citește: 
„Nu este bine scris pentru că nu înțeleg”, 
găsește greșeli în exprimarea mea dar nu 
în credința mea. Și poate că, într-adevăr, 
[ceea ce scriu] ar putea fi exprimat cu mai 
multă claritate, dar nimeni nu a vorbit 
[vreodată] într-un asemenea mod, încât să 
fie înțeles în toate de către toată lumea. 
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Dacă, de aceea, ceva anume din 
tratatele mele nu îi place, mai întâi să vadă 
dacă îi înțelege pe alții, care sunt exersați 
în [a exprima] astfel de lucruri și nedu-
meriri, atunci când nu mă înțelege pe 
mine. Și dacă face aceasta463, să renunțe la 
cartea mea, dacă dorește, să o dea la o 
parte și să-și îndrepte eforturile și timpul 
mai degrabă spre cei pe care îi înțelege. 

Dar să nu-și imagineze, pentru 
aceasta, că eu o să tac, pentru că nu mă 
pot exprima tot atât de fluent și de clar ca 
cei pe care el îi înțelege. Căci nu toate 
lucrurile pe care le-au scris toți ajung în 
mâinile tuturor.  

Și se poate întâmpla ca unii, care au 
capacitatea să înțeleagă scrierile noastre, 
să nu le găsească pe cele care sunt mai 
clare, ci doar să dea peste ale noastre din 
întâmplare. 

Și de aceea este folositor ca mai mulți 
oameni, care sunt diferiți după stil dar nu 
și în credință [diverso stilo, non diversa 
fide], să scrie mai multe cărți, chiar și 
despre același subiect, pentru ca subiectul 
însuși [,tratat în mai multe feluri,] să 
ajungă la cât mai mulți oameni464, la unii 
într-un fel, la alții în alt fel465.  

                                         
463 Dacă îi înțelege pe alții.  
464 Sfântul Augustin vorbește aici despre fapte de 

iubire manifestate prin acte de dăruire intelectuală, care 
să se concretizeze într-o muncă onestă individuală de 
redactare de cărți.  

Dacă mai multe persoane înzestrate duhovnicește 
și intelectual scriu, cu toată seriozitatea, dedicarea și 
onestitatea cugetului lor, cărți într-o manieră diferită, 
fiecare având stilul și abordarea ieșite din erudiția și 
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Dar dacă cel care se plânge, că nu 
înțelege aceste lucruri, nu ar putea să 
înțeleagă niciodată subiecte de acest fel466, 
chiar dacă sunt explicate cu multă grijă și 
îndemânare, atunci să se lupte cu sine 
însuși467, cu toată determinarea și prin stu-
diu [asiduu]468, învățându-se ca să cu-
noască mai mult, și nu să se întoarcă 
împotriva mea cu nemulțumirile și ocara 
sa, pentru a mă reduce la tăcere. Dar poate 
că cineva, citind aceasta469, va zice: Cu 
                                                                                    
experiența proprie, chiar dacă aceste cărți au aceeași 
temă, ele nu pot fi decât complementare și, prin urmare, 

de folos celor care le citesc.  
În zilele noastre însă, munca intelectuală onestă 

nu mai este la mare cinste și adesea se scriu cărți lăudate 
ulterior, dar care sunt prea puțin sincere cu sursele, care 
nu mai implică o cercetare vastă și epuizantă și o gândire 
profundă și dureroasă, ci o compilare superficială de 
materiale disponibile. Și autorii lor fac aceasta profitând 

de faptul că publicul larg dorește mai adesea explicații 
scurte și facile și nu mai are capacitatea să facă diferența 
și să aprecieze adevărata muncă și nu bricolajul ideatic. 

465 Se referă la modul în care oamenii puteau să 
găsească o carte sau alta. 

466 Teologia înaltă.  
467 Cu slăbiciunea minții, cu inabilitatea sa 

intelectuală.  
468 Studiul este o asceză neapărată și o activitate 

duhovnicească. Cel care nu e înzestrat intelectual, spune 
Sfântul Augustin, trebuie să se silească să devină, așa 
cum se luptă cu patimile, nu să lâncezească, considerând 
că nu e un imperativ duhovnicesc.  

Exercitarea rațiunii în studiu este un exercițiu 
duhovnicesc. Studiul este pentru minte ceea ce sunt 
metaniile pentru trup. A studia nu înseamnă a dezvolta o 
rațiune autonomă, despărțită de Dumnezeu, decât dacă 
pleci de la o mentalitate eterodoxă. Dimpotrivă, a 
disprețui studiul onest, dureros și epuizant înseamnă a 
cultiva lenea și nepăsarea și a disprețui mintea în mod 
apolinarist (după opinia ereticului Apolinarie, care 
considera mintea ca ceva demonic). 

469 Cartea de față.  
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adevărat înțeleg ceea ce s-a spus, dar ceea 
ce s-a spus nu este adevărat. Atunci să-și 
apere [argumentat], dacă poate, propria 
opinie, dacă dorește și [astfel] o respinge 
pe a mea470. 

Dacă va face aceasta cu iubire și 
pentru [descoperirea] adevărului, și de 
asemenea, [dacă el] caută ca eu (dacă sunt 
încă în viață) să aflu despre aceasta471, 
atunci înseamnă că am secerat o recoltă 
îmbelșugată din munca mea. Dar dacă nu 
poate face aceasta472, aș fi mulțumit și 
bucuros dacă le-ar aduce473 la cunoștința 
acelor persoane474 la care poate ajunge. 

În ceea ce mă privește, cuget la legea 
lui Dumnezeu, dacă nu zi și noapte (Ps. 1, 
2), măcar în clipele în care pot, și pentru 
ca aceste cugetări ale mele [meditationes 
meas] să nu fugă din cauza uitării, le păs-
trez cu ajutorul condeiului [stilo alligo]. 

Nădăjduiesc că mila lui Dumnezeu 
[misericordia Dei] mă va face stăruitor în 
adevărurile care sunt neîndoielnice pentru 
mine [veris quae certa mihi sunt]. 

                                         
470 Nu este reală critica atunci când nu se sprijină 

pe argumente concrete și solide, și care discreditează o 
scriere pentru motive neelucidate.  

471 Neavând e-mail la vremea aceea, cartea putea 
ajunge într-o zonă mai îndepărtată, unde să fie criticată 
și discreditată fără ca autorul ei să știe și fără ca, în 
consecință, să aibă posibilitatea să se apere și să explice 
demersul său teologic și științific. De aceea, Sfântul 
Augustin cere și onestitatea de a fi anunțat dacă cineva 
dorește să poarte o polemică pe marginea scrierilor sale, 
pentru a putea să-i răspundă.  

472 Să mă anunțe pe mine.  
473 Nedumeririle teologice.  
474 Teologi.   
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Și dacă gândesc altceva în alt fel, 
[Dumnezeu] Însuși mi le va revela pe 
acestea (Filip. 3, 15), fie prin descoperiri 
tainice [occultas inspirationes], fie prin cu-
vintele Sale de înțeles/ evidente [manifesta 
eloquia Sua], fie prin discuții frățești. 

Pentru aceasta mă rog, și încredințez 
nădejdea și dorințele mele în mâinile Sale, 
care poate cu adevărat să păzească darul 
Său și să împlinească făgăduința Sa. 

 
6. Dar mă gândesc că unii, care sunt 

mai înceți la minte, ar putea crede că, în 
unele părți din cărțile mele, am susținut 
păreri pe care nu le-am crezut, sau am 
păstrat opinii pe care nu le susțin.  

Cine nu știe că greșeala lor nu trebuie 
să mi-o atribuie mie, dacă ei rătăcesc într-
o credință falsă [aliquam falsitatem], în 
vreme ce mă citesc fără să mă înțeleagă?  

Pentru că trebuie să îmi aleg drumul 
pe o cale strâmtă și întunecoasă [densa et 
opaca], având [în același timp] grijă ca 
nimeni, în niciun fel, să nu fie îndreptățit 
să atribuie erorile multe și diverse ale ere-
ticilor [multos et varios errores haere-
ticorum], mărturiilor sfinte ale cărților 
dumnezeiești. Deși ei toți încearcă să își 
apere dogmele false și înșelătoare tocmai 
prin aceste Sfinte Scripturi. 

Legea lui Dumnezeu, care este iubi-
rea, mă sfătuiește îndeajuns, ca atunci 
când oamenii cred că am învățat ceva 
neadevărat, ceea ce nu am învățat, și când 
această învățătură falsă îl nemulțumește 
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pe unul dar e pe placul altuia, să prefer să 
fiu învinuit [, chiar dacă pe nedrept,] de 
către cei care critică minciuna decât [să 
fiu] lăudat de apărătorii acesteia475. 

Deși nu sunt pe drept învinuit de 
către cei dintâi, din moment ce nu am 
învățat aceste greșeli, însă greșeala în sine 
își merită învinuirea pe deplin. 

Pe de altă parte, nu sunt nici cu 
dreptate lăudat de cel de-al doilea, din 
moment ce, după părerea lui, am o 
credință pe care adevărul o învinovățește 
și nici nu este o părere lăudabilă cu 
dreptate aceea pe care adevărul o consi-
deră vinovată. 

În numele Domnului, deci, să 
începem lucrarea [opus] pe care ne-am 
propus să o facem. 

 
  

                                         
475 Cred că tocmai acest lucru s-a întâmplat cu 

Sfântul Augustin, care a fost răstălmăcit mai mult sau 
mai puțin intenționat, cu mai multă sau mai puțină 
slăbiciune de minte, de către cei care au vrut să-și 
întemeieze falsele dogme pe scrierile lui. 
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Capitolul IV 
 
 
7. Toți pe care am putut să-i citesc, 

care înaintea mea au scris despre Sfânta 
Treime, că este Dumnezeu, interpreți ca-
tolici/ universali/ sobornicești ai Dumne-
zeieștilor Scripturi, atât a celei vechi cât și 
a celei noi476, aceasta s-au străduit să 
învețe, după Scripturi: că Tatăl și Fiul și 
Duhul Sfânt au una și aceeași fire și 
formează o unitate [insinuent unitatem], 
fiind nedespărțiți și egali în dumnezeire. 

Și că nu sunt trei dumnezei, ci un 
singur Dumnezeu: întrucât Tatăl naște pe 
Fiul [Pater Filium genuerit], [și] pentru 
aceea Fiul nu este ceea ce este Tatăl. Și 
Fiul fiind născut de Tatăl, prin urmare 
Tatăl nu este ceea ce este Fiul. Și Duhul 
Sfânt nu este nici Tatăl și nici Fiul, ci este 
atât Duhul Tatălui [cât] și al Fiului 
[tantum Patris et Filii Spiritus], fiind Însuși 
deopotrivă egal [coaequalis] cu Tatăl și cu 
Fiul și făcând parte din unitatea Treimii. 

Nu această aceeași477 Treime S-a 
născut din Fecioara Maria și a fost 
răstignită și îngropată sub Ponțiu Pilat și a 
treia zi a înviat și S-a suit în ceruri, ci 
numai Fiul. Nici aceeași Treime nu s-a 
pogorât în chip de porumbiță [in specie 
columbae] peste Iisus botezat (Mt. 3, 16), 
sau în ziua Cinzecimii, după Înălțarea 
Domnului, făcându-se sunet mare din cer, 

                                         
476 Vechiul și Noul Testament. 
477 Despre Care am vorbit. 
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ca un vânt puternic, n-a stat [Treimea] 
peste fiecare dintre ei478 ca niște limbi de 
foc dumnezeiești (Fapt. 2, 2-4) ci numai 
Duhul Sfânt. 

Nici aceeași Treime nu a zis din cer 
„Tu ești Fiul Meu”, fie când [Iisus] a fost 
botezat de Ioan (Marc. 1, 11), fie în munte, 
când împreună cu El erau trei ucenici (Mt. 
17, 5), ori când a auzit glas, zicând „Și L-am 
slăvit și din nou Îl voi slăvi” (In. 12, 28), ci 
numai glasul Tatălui s-a făcut/ a fost către 
Fiul.  

Totuși Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, așa 
cum sunt nedespărțiți, tot așa lucrează în 
mod nedespărțit. Aceasta este și credința 
mea, care este credința universală [a 
Bisericii]. 

 
 

  

                                         
478 Dintre Apostoli. 
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Capitolul V 
 
 
 
8. Dar în aceasta unii se tulbură, 

[atunci] când aud că este Dumnezeu Tatăl 
și Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul 
Sfânt și că această Treime nu sunt trei 
dumnezei ci un singur Dumnezeu.  

Și întreabă în ce fel să înțeleagă, mai 
ales când se spune că Sfânta Treime 
lucrează nedespărțit în orice lucru pe care 
îl lucrează Dumnezeu, și totuși într-un 
anumit fel a vorbit glasul Tatălui, care nu 
este glasul Fiului. Și singur Fiul S-a născut 
în trup și a murit și a înviat și S-a înălțat la 
cer. Și numai Duhul Sfânt a venit în chip 
de porumbiță. Vor [deci] să înțeleagă în ce 
fel a lucrat Treimea [dar] și acel glas care a 
fost numai al Tatălui. Și cum aceeași 
Treime a creat și acel trup în care numai 
Fiul a fost născut de către Fecioară. Și cum 
a fost lucrat [operata sit479] de către însăși 
această Treime acel chip de porumbiță 
[illam columbae speciem], în care numai 
Duhul Sfânt a apărut.  

Altfel, dacă Treimea nu lucrează în 
mod nedespărțit, atunci altele face Tatăl, 
altele Fiul, altele Duhul Sfânt. Sau dacă 
[persoanele dumnezeiești] fac unele lu-
cruri împreună și altele separat [invi-

                                         
479 Verbul operor, operari, operatus sum implică și 

o anumită nuanță, care indică lucrarea cu atenție, cu 
dedicație, cu minuție, o lucrare laborioasă și, în același 
timp, plină de dragoste și de concentrare.  
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cem]480, atunci Treimea nu mai este 
nedespărțită. 

Îi tulbură și modul cum este Duhul 
Sfânt în Treime, pe Care nici Tatăl, nici 
Fiul, nici Amândoi481 nu L-au născut, cum 
este și Duhul Tatălui și al Fiului. Acești 
oameni întreabă deci astfel de lucruri și 
sunt îngrijorarea noastră.  

Dacă prin darul lui Dumnezeu știe 
ceva slăbiciunea noastră [despre aceste 
subiecte], le vom explica lor după cum 
putem și nu vom purcede în călătoria 
noastră cu pizma care roade (Înțel. lui Sol. 
6, 23).  

[Iar] dacă am spune că nu stă în 
obiceiul nostru să gândim astfel de lucruri, 
am minți. Pe de altă parte, dacă 
recunoaștem că ele locuiesc în cugetările 
noastre, pentru că suntem purtați/ răpiți 
de iubirea de a căuta adevărul, atunci ei ne 
obligă prin legea iubirii [flagitant jure cha-
ritatis] ca să le arătăm ce am putut să 
cugetăm [excogitare potuerimus], fără să 
le fi primit încă [pe toate] și fără să fi ajuns 
desăvârșit. 

Căci dacă Apostolul Pavel nu credea 
[a fi desăvârșit], cu cât mai mult eu, care 
zac/ mă prostern cu mult sub picioarele lui, 
nu mă cred a fi stăpân pe învățătură/ cu-
noaștere.  

Dar, după puterile mele, uit pe cele 
dinapoi și tânjesc spre cele dinainte și 

                                         
480 Una dintre Persoanele dumnezeiești fără 

celelalte două Persoane. 
481 Tatăl și Fiul. 

258



după aceasta caut și încununarea 
[palmam482] chemării de sus (Filip. 3, 12-
14). 

Cerându-mi-se ca să arăt cât am 
parcurs de mult din călătorie și unde am 
ajuns și cât de mult încă mai rămâne 
înainte de a atinge capătul, atunci iubirea 
mă determină ca, de bună voie, să îi mul-
țumesc pe cei care mă întreabă.  

Se cuvine, pe de altă parte, și prin 
darul lui Dumnezeu, ca slujind celor ce 
citesc, să mă desăvârșesc și pe mine 
însumi, [pentru ca să fiu propriu] și în 
[stare] de a răspunde dorinței celor ce 
caută, [dar] să găsesc și eu însumi ceea ce 
caut. 

Deci am început aceasta, cu porunca 
[dar] și cu ajutorul [jubente atque adju-
vante] Domnului Dumnezeului nostru, nu 
de dragul de a vorbi cu autoritate [cum 
auctoritate], ci de a cunoaște explicându-le 
pe acestea cu evlavie [cum pietate]. 

 
 

 
 

  

                                         
482 Literal: laurul/ laurii, cununa de laur/ palmier. 
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Capitolul VI 
 
 
9.  Cei care au spus că Domnul nostru 

Iisus Hristos nu este Dumnezeu sau că nu 
este Dumnezeu adevărat sau că nu este 
[împreună] cu Tatăl unul și singur Dumne-
zeu, sau că nu este cu adevărat fără de 
moarte [immortalem], fiindcă este schim-
bător [mutabilem], sunt găsiți vinovați/ 
osândiți [convicti sunt] prin mărturiile 
dumnezeiești, [care sunt] cât se poate de 
clare [manifestissima] și unanime [conso-
na voce]. 

De unde sunt acestea: „În început era 
Cuvântul [In principio erat Verbum] și 
Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu 
era Cuvântul”. 

Este clar, așadar, că pe Cuvântul lui 
Dumnezeu Îl primim/ Îl considerăm singu-
rul Fiul al lui Dumnezeu, despre Care zice 
după aceea: „Și Cuvântul trup S-a făcut și a 
locuit între noi”, [vorbind astfel] despre 
nașterea Celui ce S-a întrupat, care a fost 
în timp/ sub vremi, din Fecioară. 

Prin acestea, de altfel, afirmă nu 
numai că este Dumnezeu, dar și că este de 
aceeași fire/ natură cu Tatăl, atunci când 
zice: „Și Dumnezeu era Cuvântul”. „Acesta 
era”, zice, „întru început la Dumnezeu. 
Toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu 
s-a făcut” (In. 1, 1-3,14). 

Și nu spune, prin urmare, toate, fără a 
spune că: s-au făcut, adică: toate crea-
turile/ făpturile. 

260



De unde apare limpede [liquido] că 
El Însuși nu este făcut, [El] prin Care toate 
s-au făcut. Și dacă [El/ Cuvântul] nu este 
făcut, înseamnă că nu este creatură [si 
factus non est, creatura non est]. Și, mai 
departe, dacă nu este creatură, este de 
aceeași fire cu Tatăl. 

De altfel, orice fire/ natură [omnis 
substantia] care nu este Dumnezeu, este 
creatură; și ceea ce nu este creatură, este 
Dumnezeu. Și dacă Fiul nu este de aceeași 
natură cu Tatăl, atunci este fire creată, și 
dacă este fire creată, atunci nu toate prin 
El s-au făcut. Dar [este scris]: „Toate prin 
El s-au făcut”. Așadar [Fiul] este Unul de 
aceeași fire cu Tatăl. Și de aceea, nu numai 
Dumnezeu [este], ci și Dumnezeu adevă-
rat.  

Despre Care același Ioan spune foarte 
clar în Epistola sa: „Știm că Fiul lui 
Dumnezeu a venit și ne-a dat nouă 
înțelegere [intellectum] ca să cunoaștem 
pe adevăratul Dumnezeu și suntem în 
adevăratul Fiul Lui, Iisus Hristos. Acesta 
este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică” 
(I In. 5, 20). 

 
10. Așadar, urmează de asemenea a se 

înțelege că Apostolul Pavel nu a zis numai 
despre Tatăl [aceste cuvinte]: „Care singur 
are nemurire” [Qui solus habet immor-
talitatem] (I Tim. 6, 16), ci despre unul și 
singurul Dumnezeu, Care este Treimea 
Însăși [de uno et solo Deo, Quod est Ipsa 
Trinitas]. 
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Căci [ceea ce este] însăși viața veșnică 
[ipsa vita aeterna] nu este asemenea a ceva 
ce suferă schimbare, în genul celor mu-
ritoare. Și, de aceea, pentru Fiul lui 
Dumnezeu, Care este „viața veșnică” [vita 
aeterna est] (I In. 5, 20), așadar trebuie 
înțeles [că este] El Însuși cu Tatăl, acolo 
unde s-a zis: „Care singur are nemurire”. 
Care ne-a făcut cu adevărat și pe noi 
părtași vieții veșnice, după cum putem fi 
noi nemuritori, pe măsura noastră.   

Dar altceva este ea însăși483, cea la 
care noi am fost făcuți părtași, și altceva 
suntem noi, cei care, prin participarea la 
ea, trăim în veșnicie.  

Dacă a zis astfel: „Pe Care, la timpul 
potrivit, o va descoperi” Tatăl484, „Cel 
fericit și singur puternic [Pater beatus et 
solus potens], Împăratul împăraților și 
Domnul domnilor, Care singur are 
nemurire” (I Tim. 6, 15-16), din aceasta nu 
se înțelege că trebuie despărțit Fiul [de 
Tatăl].  

Nici nu S-a despărțit pe Sine de Tatăl, 
pentru că Fiul Însuși, vorbind în altă parte 
cu glasul Înțelepciunii [voce Sapientiae], 
(căci El Însuși, cu adevărat, este Înțelep-
ciunea lui Dumnezeu [Dei Sapientia] [I. 
Cor. 1, 24]), a zis: „Singură am încercuit 

                                         
483 Viața veșnică.  
484 Acest text, deși nu este reprodus ca citat, este 

de fapt un citat aproape integral și de aceea am pus 
ghilimelele de rigoare. Singurul cuvânt care nu face parte 
din citat, ci este un adaos al Sfântului Augustin, este 
acesta: Tatăl. Autorul va reproduce din nou, mai jos, 
acest pasaj, fără adaosul menționat. 
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cercul cerului” [Gyrum coeli circuivi sola] 
(Is. Sir., 24, 5)485. 

Cu atât mai mult, deci, nu este cu 
necesitate să se înțeleagă numaidecât că 
Fiul este deosebit de Tatăl, pentru că s-a 
zis: „Care singur are nemurire”; de vreme 
ce s-a zis așa: „Să păzești” – s-a spus – 
„porunca [mandatum] fără pată, ire-
proșabil/ fără vină, până la venirea Dom-
nului nostru Iisus Hristos, pe care, la 
timpul cuvenit/ potrivit, o va descoperi Cel 
fericit și singur puternic [beatus et solus 
potens], Împăratul împăraților și Domnul 
domnilor, Care singur are nemurire, și 
locuiește în lumină neapropiată [lucem 
habitat inaccesibilem]; pe Care niciun om 
nu L-a văzut, nici nu poate să Îl vadă [nec 
videre potest]; a Căruia este cinstea și 
slava în vecii vecilor. Amin” (I Tim, 6, 14-
16). 

                                         
485 De aceea a fost iconizat Hristos în această 

ipostază: 
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În aceste cuvinte, nici Tatăl nu este 
numit propriu-zis, nici Fiul, nici Duhul 
Sfânt, ci doar „Cel fericit și singur 
puternic, Împăratul împăraților și Domnul 
domnilor”486, Care este unul și singurul și 
adevăratul Dumnezeu, [adică] Treimea 
însăși. 

 
11. Dacă nu cumva cuvintele care 

urmează vor alunga îndoiala asupra 
acestei interpretări, pentru că s-a zis: „pe 
Care niciun om nu L-a văzut, nici nu poate 
să Îl vadă”. De vreme ce aceste cuvinte pot 
fi înțelese ca referindu-se la Hristos în 
dumnezeirea Sa, pe care evreii n-au văzut-
o, dar care, totuși, au văzut și au răstignit 
trupul [Său] [carnem viderunt et crucifi-
xerunt]. 

Altfel, a vedea dumnezeirea [divini-
tas] cu vederea umană nu este cu putință 
cu niciun chip487, dar ea este văzută de 
către vederea [aceea], întru care cei ce văd 
nu mai sunt oameni, ci mai mult decât 
oameni [non homines, sed ultra homines 
sunt]488. 

                                         
486 Se înțelege că dacă, mai sus, Sfântul Augustin a 

adăugat (explicativ), pe Tatăl, a făcut aceasta imitând/ 
invocând o decriptare imediată a sensului. Pe când aici 
revine asupra semnificației și explică limpede că nu 
trebuie înțeles: „Care singur are nemurire” ca fiind numai 
Tatăl, ci că Sfântul Apostol Pavel s-a referit la Sfânta 
Treime. 

487 Sfântul Augustin contrazice din nou teologia 
romano-catolică, care consideră că dumnezeirea/ firea 
dumnezeiască/ esența lui Dumnezeu poate fi văzută cu 
ochii fizici/ trupești. 

488 Este vorba despre cei care s-au curățit de 
păcate, care s-au despătimit, fiecare pe măsura sa, și au 
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Adică, prin urmare, Însuși Dumne-
zeul treimic [Deus trinitatis], Care se 
înțelege [ca fiind] „Cel fericit și singur 
puternic”, descoperă „venirea Domnului 
nostru Iisus Hristos la timpul cuvenit/ 
potrivit”. 

Dacă deci s-a zis: „Singur are 
nemurire”, tot la fel s-a zis și: „Care 
singurul face minuni” (Ps. 71, 19).  

Ceea ce vrem să știm este despre Cine 
trebuie să înțelegem că s-a zis. Dacă totuși 
despre Tatăl, în ce fel este adevărat [ce s-a 
zis].Întrucât Însuși Fiul a zis: „Cu adevărat, 
toate cele pe care le face Tatăl, pe acelea și 
Fiul le face asemenea [similiter]” (In. 5, 19). 

Și ce este mai minunat între minuni 
decât a învia și a da viață celor morți? A zis 
deci, același Fiu: „După cum Tatăl scoală 
[suscitat] pe cei morți și îi înviază/ îi face 
vii [vivificat], așa și Fiul înviază/ face viu 
pe cine dorește” (In. 5, 21). 

În ce fel deci numai Tatăl face 
minuni, când aceste cuvinte nu ne lasă să 
înțelegem nici numai pe Tatăl489, nici 
numai pe Fiul, ci, cu certitudine, pe unul, 

                                                                                    
primit astfel darul vederii luminii dumnezeiești, 
devenind dumnezei după har. Ei se ridică astfel mai 
presus de condiția omul căzut, a omului pătimaș, care e 
mai aproape astfel de animale decât de firile raționale: 
„alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a 
asemănat lor” (Ps. 48, 21).  

Ceea ce spune aici Sfântul Augustin nu justifică 
deloc inovația dogmatică romano-catolică referitoare la 
„grația supra-adăudată”. Pentru că aici Sfântul Augustin 
nu discută în mod amănunțit despre natura umană așa 
cum a fost ea creată de Dumnezeu, ci se referă strict la 
depășirea condiției actuale, decăzute, a omului. 

489 Ca autor al minunilor. 
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adevăratul și singurul Dumnezeu, adică pe 
Tată, pe Fiul și pe Duhul Sfânt? 

 
12. De asemenea, când zice la fel 

Apostolul: „[Există] pentru noi unul Dum-
nezeu Tatăl [unus Deus Pater], din Care 
[sunt] toate și noi întru El [ex Quo omnia, 
et nos in Ipso]; și unul Domn Iisus Hristos, 
prin Care [sunt] toate, și noi prin El [per 
Quem omnia, et nos per Ipsum]” (I Cor. 6, 
6), cine se îndoiește a zice că toate care 
sunt create, după [cum spune] Ioan, „toate 
prin El s-au făcut” [facta sunt] (In. 1, 3)? 

Întreb așadar despre Cine zice și în alt 
loc: „Pentru că de la El și prin El și întru El 
sunt toate [ex Ipso, et per Ipsum, et in Ipso 
sunt omnia]: a Lui [fie] slava în vecii 
vecilor. Amin” (Rom. 11, 36). Dacă deci 
[zice] despre Tatăl și despre Fiul și despre 
Duhul Sfânt, atunci se atribuie fiecărei 
persoane cele proprii: de la El, [adică] de la 
Tatăl; prin El, prin Fiul; întru El, întru 
Duhul Sfânt. 

Este evident că Tatăl și Fiul și Duhul 
Sfânt sunt un singur Dumnezeu [unus 
Deus est], când adaugă, la singular: „a Lui 
[fie] slava în vecii vecilor”. 

Căci nu a zis490 aceste sensuri la 
început[ul acestui pasaj]: „O, adâncimea 
bogăției înțelepciunii și a științei” a Tatălui 
sau a Fiului sau a Duhului Sfânt; ci a 
„înțelepciunii și a științei lui Dumnezeu! 
Cât de nevăzute [inscrutabilia] sunt 

                                         
490 Nu a pus.  
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judecățile Lui și de necunoscute [investi-
gabiles] căile Lui!  

Căci cine a cunoscut mintea Dom-
nului [mentem Domini]? Sau cine a fost 
sfătuitorul Lui [consiliarius Ejus]? Sau cine 
mai înainte i-a dat Lui și va lua înapoi de 
la El? Pentru că de la El și prin El și întru 
El sunt toate: a Lui [fie] slava în vecii 
vecilor. Amin” (Rom. 11, 33-36). 

Dacă deci vor să înțeleagă aceasta [ca 
fiind spusă] numai despre Tatăl, în ce fel 
atunci toate sunt prin Tatăl, după cum 
zice acesta491; și toate prin Fiul, după cum 
zice acolo, către corinteni: „și unul Domn 
Iisus Hristos, prin Care [sunt] toate”; și 
după [cum se spune și] în Evanghelia lui 
Ioan, „Toate prin El s-au făcut”. Dacă deci 
[s-au făcut] altele prin Tatăl și altele prin 
Fiul, [atunci] nu toate prin Tatăl, și nici 
toate prin Fiul [s-au făcut]. 

Dacă, însă, toate prin Tatăl și toate 
prin Fiul, [atunci] aceleași [sunt] prin 
Tatăl, care [sunt făcute] și prin Fiul. Deci 
Fiul este egalul Tatălui [aegalis est ergo 
Patri Filius] și nedespărțită este lucrarea 
Tatălui și a Fiului [inseparabilis operatio 
est Patris et Filii].  

Pentru că, dacă Tatăl L-a făcut pe Fiul 
–  pe Care nu L-a făcut Însuși Fiul – 
[atunci] nu [e adevărat că] toate prin Fiul 
s-au făcut. Dar, totuși, toate prin Fiul s-au 
făcut [In. 1, 3]. El, așadar, nu este făcut492 

                                         
491 Cel ce susține acest lucru. 
492 Fiul nu este o creatură a Tatălui, ci deoființă și 

deopotrivă și împreună-Creator a toate cu Tatăl. 
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[Ipse igitur factus non est], pentru ca să 
facă împreună cu Tatăl toate câte s-au 
făcut. 

Cu toate acestea, Apostolul nu a tăcut 
despre Cuvântul Însuși, ci a spus foarte 
deschis totul: „Care, fiind în chipul lui 
Dumnezeu [Qui cum in Dei forma esset], 
nu s-a considerat răpire a fi egal cu 
Dumnezeu [non rapinam arbitratus est 
esse aequalis Deo (Filip. 2, 6)”; aici 
numindu-L în mod propriu [proprie] 
Dumnezeu pe Tatăl, după cum în altă 
parte [spune]: „Iar capul lui Hristos, 
Dumnezeu” (I Cor. 11, 3). 

 
13. La fel și despre Duhul Sfânt au fost 

adunate mărturii, de care, înaintea noas-
tră, cei care au purtat dispute [disputa-
verunt], s-au folosit cu prisosință. Pentru 
că și El493 [este] Dumnezeu și nu creatură. 
Care nu numai că nu este creatură (căci și 
oamenii sunt numiți dumnezei [Ps. 81, 6]), 
dar mai mult, [este] Dumnezeu adevărat 
[verus Deus]. 

Așadar, este cu certitudine egal cu 
Tatăl și cu Fiul, și consubstanțial/ 
deoființial și coetern/ împreună-veșnic [cu 
Ei] în unitatea Treimii.  

Că Duhul Sfânt nu este creatură, 
izvorăște cu cea mai mare claritate din acel 
loc, unde ni se poruncește să nu slujim 
creaturii, ci Creatorului (Rom. 1, 25). Nu în 
sensul în care ni se poruncește ca să slujim 
unii altora prin iubire (Galat. 5, 13),  care în 

                                         
493 Duhul Sfânt. 
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grecește se numește douleu,ein, ci în modul 
în care numai lui Dumnezeu I se aduce 
slujbă, care în grecește se numește 
latreu,ein. 

De unde sunt numiți idolatri 
[idololatrae] cei care care aduc 
închipuirilor [simulacris] slujba care se 
cuvine lui Dumnezeu.  

Căci, cu privire la acestea, s-a spus 
[care este] slujirea494: „Pe Domnul Dumne-
zeul tău să-L iubești [adorabis] și numai 
Lui să-I slujești” (Deut. 6, 13). Și aceasta 
este [spusă] în mod deosebit [distinctius] 
în Scriptura greacă; căci are: latreu,seij495. 

Mai mult, dacă nu avem voie să slujim 
creaturii cu această slujire496 – de vreme ce 
s-a zis: „Pe Domnul Dumnezeul tău să-L 
iubești și numai Lui să-I slujești”, de unde 
și Apostolul îi detestă [detestatur] pe cei 
care au cinstit [idolii] și au slujit creaturii 

                                         
494 Datorată lui Dumnezeu. 
495 Sfântul Augustin subliniază faptul că există 

două feluri de slujire: una care se cuvine doar lui 
Dumnezeu și alta care este adusă oamenilor (din iubire, 
ca pentru niște frați și surori, fie mai mari, cum sunt 
Sfinții pe care îi cinstim, fie mai mici sau care au nevoie 
de ajutorul nostru) și că în limba greacă există termeni 
diferiți pentru cele două tipuri de slujire. 

După cum menționează și el, dulia se referă la 
slujirea adusă oamenilor, iar închinarea la icoane se 
numește iconodulie în grecește (și închinătorii la icoane: 
iconoduli). Prin urmare, noi nu aducem Sfinților sau 
icoanelor slujba care se cuvine doar lui Dumnezeu, ci 
acea slujire la care ne obligă iubirea pentru frați. 

Icoanele nu sunt simulacre ale unor dumnezei 
închipuiți/ fanteziști, ci reprezentări ale unor persoane 
reale, care ne ajută să rememorăm personalități a căror 
viață este un model creștin de viețuire. 

496 Cuvenită numai lui Dumnezeu. 
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mai degrabă decât Creatorului – atunci 
Duhul Sfânt, cu certitudine, nu este o 
creatură, Căruia I se aduce o astfel de 
slujire497 de către toți Sfinții, după cum 
zice Apostolul: „Noi suntem tăierea-
împrejur, [noi] care slujim Duhului lui 
Dumnezeu [Spiritui Dei]” (Filip., 3. 3), care 
în greacă este latreu,ontoj. 

Căci mulți codici latini [latini 
codices] au [scris] astfel: „care slujim 
Duhului lui Dumnezeu”; și, de altfel, și toți 
cei grecești sau aproape toți.  

Dar în unele exemplare latine 
[exemplaribus latinis] găsim nu [formu-
larea]: „slujim Duhului lui Dumnezeu 
[Spiritui Dei servimus]”; ci „slujim în 
Duhul lui Dumnezeu” [spiritu Deo 
servimus]. 

Dar cei care rătăcesc [errant]498 în 
aceasta și refuză să se supună [cedere 
detrectant] celor cu mai multă autoritate 
[auctoritati graviori], se poate, de ase-
menea, să găsească și altfel499 în codici: 
„Nu știți că trupurile voastre sunt templul 
Duhului Sfânt care este în voi, pe Care Îl 
aveți de la Dumnezeu?” (I Cor. 6, 19).  

Căci ce este mai nebunesc [insanius] 
și mai hulitor decât ca cineva să îndrăz-
nească să spună că mădularele templului 

                                         
497 Ca unui Dumnezeu. 
498 Cei care nu înțeleg sensul atunci când în unele 

manuscrise este scris: „slujim în Duhul lui Dumnezeu” și 
nu: „slujim Duhului lui Dumnezeu”, și care se justifică 
astfel pentru a nu Îl considera pe Duhul Sfânt Dumnezeu 
deopotrivă cu Tatăl și cu Fiul. 

499 În alt fel spus. 
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lui Hristos [membra Christi templum]500 
sunt mădularele unei creaturi, care, așa 
cum spun ei, este mai mică decât Hristos 
[minoris quam Christus]? Căci zice în alt 
loc: „trupurile voastre sunt mădularele lui 
Hristos” (I Cor. 6, 15). 

Dacă deci sunt mădularele lui Hristos 
și sunt și templul Duhului Sfânt, atunci 
Duhul Sfânt nu este creatură. Așadar, 
Celui Căruia îi dăm trupurile noastre ca 
templu, trebuie să Îi aducem acea slujire 
prin care numai Dumnezeu este slujit, [și] 
care, în grecește, se numește latrei,a. De 
unde zice, prin urmare: „Slăviți, deci, pe 
Dumnezeu în trupul vostru” (I Cor. 6, 20). 
  

                                         
500 A se vedea și Efes. 5, 23, 30, unde se spune că 

trupul lui Hristos este Biserica și că „suntem mădulare 
ale trupului Lui”. 
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Capitolul VII 
 
 
14. Prin aceste mărturii și prin altele 

de acest fel, din cărțile dumnezeiești, pe 
care, după cum am spus, cei dinaintea 
noastră le-au folosit cu prisosință, și cu 
ajutorul cărora au respins minciunile sau 
erorile [calumnias vel errores] ereticilor, 
unitatea și egalitatea Treimii [unitas et 
aequalitas Trinitatis] au fost comunicate/ 
aprofundate în credința noastră. 

Dar, pentru că multe, în cărțile sfinte, 
despre întruparea Cuvântului lui Dumne-
zeu – care s-a făcut pentru mântuirea 
noastră, pentru a ne înnoi, ca omul Iisus 
Hristos să fie mijlocitor între Dumnezeu și 
oameni (I Tim. 2, 5) – sunt spuse în așa fel 
încât să arate că Tatăl este mai mare decât 
Fiul sau iarăși pentru ca să arate în modul 
cel mai clar [aceasta]; [pentru aceea] au 
greșit/ au rătăcit oamenii care au cercetat 
cu puțină atenție [minus diligenter scru-
tantes] sau au privit [neatent] înlănțuirea 
generală a Scripturilor, dar au îndrăznit să 
transfere acele lucruri, care au fost spuse 
despre Hristos Iisus ca om [de Christo Jesu 
secundum hominem], către firea Sa, care a 
fost veșnică înainte de întrupare și este 
veșnică [ejus substantiam quae ante incar-
nationem sempiterna erat, et sempiterna 
est]. 

Și ei spun că, într-adevăr, Fiul este 
mai mic decât Tatăl, pentru că este scris 
ceea ce Însuși Domnul a spus: „Tatăl este 
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mai mare decât Mine” [Pater major Me 
est] (In. 14, 28). Dar, [vorbind] în acest 
mod, adevărul arată însă că Fiul este mai 
mic și decât Sine Însuși. Căci cum nu a fost 
făcut El mai mic decât Sine Însuși, care S-a 
golit pe Sine, luând chipul/ firea robului 
[formam servi accipiens] (Filip. 2, 7)? 

Nici nu a luat El, așadar, chipul/ firea 
robului [formam servi] astfel încât să 
piardă chipul/ firea lui Dumnezeu [formam 
Dei], întru care era egalul Tatălui [in qua 
erat aegualis Patri]. 

Dacă, prin urmare, chipul/ firea 
robului a fost luată astfel încât nu s-a 
pierdut chipul/ firea lui Dumnezeu – 
pentru că în chipul robului și în chipul lui 
Dumnezeu este El Însuși același Fiu unul-
născut al lui Dumnezeu Tatăl [Filius 
unigenitus Dei Patris]: în chipul lui 
Dumnezeu [fiind] egalul Tatălui, [iar] în 
chipul robului [fiind] omul Hristos Iisus, 
mijlocitor între Dumnezeu și oameni – 
cine nu înțelege, deci, că în chipul lui 
Dumnezeu El este mai mare decât Sine 
Însuși [Ipse Se Ipso major est], iar în chipul 
robului El este mai mic decât Sine Însuși 
[Se Ipse minor est]? 

De aceea, nu este lipsit de rațiune 
[immerito] ca Scriptura să le spună pe 
amândouă, atât că Fiul este egalul Tatălui, 
cât și că Tatăl este mai mare decât Fiul. În 
cea dinainte501 se înțelege [că Fiul este în] 
chipul lui Dumnezeu, iar în cealaltă [că 
este în] chipul robului, fără nicio confuzie 

                                         
501 În prima afirmație. 
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[sine ulla confusione]. Și această regulă 
este pentru toate Sfintele Scripturi, 
stricând/ anulând [astfel] aceste întrebări.  

[Și aceasta] este arătată nouă într-un 
capitol al unei Epistole a Sfântului Pavel, 
unde se dovedește că este evidentă această 
distincție. [Căci] a zis deci [Apostolul]: 
„Care fiind în chipul lui Dumnezeu, n-a 
considerat o răpire [rapinam] a fi egal cu 
Dumnezeu [aequalis Deo], ci pe Sine 
Însuși S-a golit, luând/ primind chipul 
robului, făcându-Se asemenea oamenilor 
[similitudinem hominum], afându-se/ 
ajungând în condiția unui om [habitu in-
ventus ut homo]” (Filip. 2, 6-7). 

Așadar, Fiul lui Dumnezeu este egalul 
lui Dumnezeu Tatăl prin/ după fire, dar 
mai mic decât El prin condiție [umană]. În 
chipul robului pe care l-a primit este mai 
mic decât Tatăl, dar, pe de altă parte, în 
chipul lui Dumnezeu, în care era înainte de 
a-l primi pe acesta502, este egalul Tatălui. 
În chipul lui Dumnezeu, [El este] Cuvântul 
prin Care toate s-au făcut (In. 1, 3), iar, pe 
de altă parte, în chipul robului, „făcut din 
femeie [factus ex muliere], făcut sub Lege 
[factus sub Lege], ca să îi răscumpere pe 
cei care erau sub Lege [ut eos qui sub Lege 
erant, redimeret]” (Gal. 4, 4-5).  

Astfel, în chipul lui Dumnezeu [in 
forma Dei]503 l-a făcut pe om; în chipul 
robului [in forma servi] este făcut om. Căci 
dacă numai Tatăl singur l-ar fi făcut pe 

                                         
502 Chipul robului, firea umană. 
503 Ca Dumnezeu. 
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om, fără Fiul, n-ar fi scris: „Să facem om 
după chipul și asemănarea Noastră” 
[Faciamus hominem ad imaginem et 
similitudinem Nostram]” (Fac. 1, 26). Deci, 
pentru că chipul lui Dumnezeu a luat 
chipul robului [forma Dei accepit formam 
servi], atunci ambele [sunt] Dumnezeu și 
ambele [sunt] om504 [utrumque Deus et 
utrumque homo]. 

Dar ambele [sunt] Dumnezeu da-
torită lui Dumnezeu, Care ia/ primește 
[chip de rob], și ambele om datorită 
omului/ chipului uman care este luat. Prin 
această luare, niciunul nu s-a schimbat și 
nu s-a transformat în celălalt: căci 
dumnezeirea nu a fost schimbată/ tran-
sformată în creatură așa încât să înceteze 
să mai fie dumnezeire, nici creatura [nu s-
a schimbat] în dumnezeire astfel încât să 
înceteze să mai fie creatură. 

 
 

  

                                         
504 Firea dumnezeiască și firea omenească sunt 

unite fără amestecare în persoana Domnului nostru Iisus 
Hristos, Care este Dumnezeu și om. 
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Capitolul VIII 
 
 
15. De altfel, aceasta este ceea ce zice 

Apostolul: „Când toate vor fi supuse Lui, 
atunci și Fiul Însuși Se va supune Celui ce 
I-a supus Lui toate” (I Cor. 15, 28). 

Acestea au fost spuse fie pentru ca 
nimeni să nu creadă că firea/ condiția lui 
Hristos [habitum Christi], care a fost luată 
din creatura umană [ex humana creatura], 
va fi după aceea schimbată în dumne-
zeirea însăși [in ipsam divinitatem], sau, ca 
să ne exprimăm mai exact, în Dumnezeire 
[Deitatem], Care nu este o creatură, ci uni-
tatea Treimii netrupească și neschimbabilă 
[unitas Trinitatis incorporea et incom-
mutabilis] și fire consubstanțială și co-
eternă/ împreună veșnică în/ cu sine 
însăși505.  

Sau dacă cineva susține, cum au 
gândit unii, fiind zise [cuvintele]: „Și Fiul 
Însuși Se va supune Celui ce I-a supus Lui 
toate”, pentru a ne face să credem că va fi 
o supunere, o schimbare și o transformare 
[conversionem], în viitor, a creaturii în 
însăși firea sau esența Creatorului [in ip-
sam substantiam vel essentiam Creatoris] 
– ceea ce înseamnă că ceea ce a fost firea 
creaturii ar fi [ar deveni] firea Creatorului 
– [acesta506] trebuie să recunoască cu 
certitudine acest fapt – despre care nu 
există nicio îndoială – că aceasta încă nu a 

                                         
505 A fiecăreia dintre cele trei persoane ale Treimii. 
506 Care susține aceasta. 
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fost făcută507, când Domnul a zis: „Tatăl 
este mai mare decât Mine” (In. 14, 28). 

Căci El a spus aceste cuvinte nu 
numai înainte de a Se înălța la cer, ci chiar 
și înainte de a suferi [patimile] și de a învia 
din morți. Dar cei care cred că firea umană 
în El va fi schimbată și transformată în 
firea Dumnezeirii – și s-a zis astfel: „Atunci 
și Fiul Se va supune Celui ce I-a supus Lui 
toate” (I Cor. 15, 28), [ei înțelegând] ca și 
cum ar fi zis: atunci Fiul omului Însuși și 
firea omenească asumată de Cuvântul lui 
Dumnezeu se vor schimba în firea Lui, [a 
Celui] Care I-a supus Lui toate508 – trebuie 
de asemenea să creadă și că aceasta se va 
petrece după ziua Judecății, când [Fiul] „va 
preda Împărăția lui Dumnezeu și Tatălui 
[tradiderit regnum Deo et Patri]” (I Cor. 15, 
24). Și, de aceea, chiar și potrivit acestei 
opinii/ credințe, Tatăl este totuși mai mare 
decât chipul robului care a fost primit din 
Fecioară.  

Dar dacă unii afirmă și că omul 
Hristos Iisus a fost deja schimbat în firea 
lui Dumnezeu, [totuși] ei cu certitudine 
nu pot să nege că firea omului rămânea509 
[natura hominis manebat] [în El] atunci 
când El a spus, înainte de Patimi: „Căci 

                                         
507 Nu s-a transformat firea omenească în fire 

dumnezeiască. 
508 Sfântul Augustin expune interpretarea dată de 

cei care credeau că firea umană, pe care a luat-o Hristos, 
se va transforma cândva în fire dumnezeiască. Aceasta 
înțelegeau ei din „Fiul Se va supune” lui Dumnezeu Tatăl: 
că umanitatea Fiului nu va mai exista, ci se va 
preschimba în dumnezeire. 

509 Era în Hristos. 
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Tatăl este mai mare decât Mine” (In. 14, 
28). De unde, în acord cu sensul în care s-a 
spus aceasta, nu există îndoială că decât 
chipul robului mai mare este Tatăl, Căruia 
în chipul lui Dumnezeu Îi este egal Fiul 
[Cui in forma Dei aequalis est Filius].   

Dar când cineva îl aude pe Apostol 
spunând: „Astfel, când va zice că toate au 
fost supuse Lui [Fiului], este evident că în 
afară de Cel [Tatăl] care I-a supus Lui 
[Fiului] toate” (I Cor. 15, 27), să nu consi-
dere că acestea trebuie înțelese despre 
Tatăl, Care I-a supus toate Fiului, astfel 
încât să creadă că Fiul Însuși nu poate să-
Și supună toate Sieși. 

Căci Apostolul face aceasta cunoscută 
filipenilor, zicând: „Căci petrecerea [con-
versatio] noastră în ceruri este, de unde și 
Mântuitor așteptăm, pe Domnul Iisus 
Hristos, Care va transfigura [transfigura-
bit] trupul smereniei noastre, ca să fie 
asemena trupului slavei Sale, după 
lucrarea Sa, prin care poate să-Și supună 
Sieși toate” (Filip. 3, 20-21). Căci lucrarea 
Tatălui și a Fiului este nedespărțită 
[inseparabilis est]. 

În afară de asta, nu Însuși Tatăl a 
supus toate Sieși, ci Fiul le-a supus Lui, 
Care I-a predat Împărăția (I Cor. 15, 24) și a 
desființat orice domnie și orice stăpânire și 
putere. 

După cum se vede, despre Fiul s-au 
spus acestea: „Când va preda”, a zis, 
„Împărăția lui Dumnezeu și Tatălui, când 
va desființa orice domnie și orice stăpânire 

278



și putere” (I Cor. 15, 24). El, Care a supus, 
este Cel care a desființat. 

 
16. Nici să nu consideri că Hristos va 

preda Împărăția lui Dumnezeu și Tatălui 
ca să se lipsească pe Sine [de ea]. Pentru că 
[până] și aici [și aceasta] unii vorbitori în 
van/ creduli [vaniloqui] au crezut. 

Când așadar s-a zis: „va preda Împă-
răția lui Dumnezeu și Tatălui”, El [Fiul] nu 
a fost despărțit [de Tatăl], pentru că este 
împreună cu Tatăl unul Dumnezeu [simul 
cum Patre unus Deus est]. Dar cuvintele 
până când, care sunt așezate mai departe, 
îi decepționează pe cercetătorii neglijenți 
[incuriosos studiosos] ai Sfintelor Scripturi 
și ai controverselor. 

Căci astfel urmează [textul]: „Căci El 
trebuie să împărățească, până când îi va 
pune [donec ponat] pe toți vrăjmașii Săi 
sub picioarele Sale” (I Cor. 15, 25); ca și 
cum ai spune că după ce i-a pus [sub 
picioarele Sale], nu ar mai împărăți. 

Nici nu înțeleg [ei]510 că are aceeași 
semnificație ca și aceasta: „S-a întărit ini-
ma lui; nu se va tulbura până când nu [se] 
va vedea [donec videat] deasupra vrăj-
mașilor săi” (Ps. 111, 7). Astfel [adică] 
atunci când îi va vedea, nu se va înfricoșa. 

Ce este deci: „când va preda 
Împărăția lui Dumnezeu și Tatălui”? [Oare 
trebuie înțeles] în modul că Dumnezeu și 
Tatăl nu are Împărăția?  

                                         
510 Cei despre care a vorbit mai sus: cercetătorii 

neglijenți. 
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[Nu], ci că pe toți Drepții – în care 
acum împărățește, trăind prin credință, 
Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, 
omul Hristos Iisus – are să-i conducă la 
vedere [ad speciem], despre care vedere 
[visionem] zice același Apostol [cum va fi]:  
„față către față” (I Cor. 13, 12). 

Astfel s-a zis: „când va preda 
Împărăția lui Dumnezeu și Tatălui”, ca și 
cum s-ar fi spus: Când îi va conduce pe 
credincioși la vederea/ contemplarea [ad 
contemplationem] lui Dumnezeu și Tată-
lui. 

Deci a zis: „Toate Mi-au fost date/ 
predate [tradita sunt] de către Tatăl Meu. 
Și nimeni n-a cunoscut pe Fiul, decât 
Tatăl. Și nimeni n-a cunoscut pe Tatăl, 
decât Fiul și cel căruia va voi Fiul a-i 
descoperi [cui voluerit Filius revelare]” 
(Mt. 11, 27). Atunci I se va descoperi/ arăta 
Tatălui de către Fiul, „când va desființa 
orice domnie și orice stăpânire și putere” 
(I Cor. 15, 24); adică, pentru ca să nu mai 
fie necesară administrarea asemănării [dis-
pensatio similitudinum] prin Domniile, 
Stăpâniile și Puterile îngerești [per ange-
licos Principatus et Potestates et Virtu-
tes]511. 

                                         
511 Adică nu va mai fi necesară mijlocirea Sfinților 

Îngeri pentru a primi descoperiri de la Dumnezeu. Deci 
acum mijlocesc Sfintele Puteri Îngerești pentru noi la 
Dumnezeu. 

Pe de altă parte, de unde știa Sfântul Augustin 
această ierarhie cerească, dacă nu cunoștea opera 
Sfântului Dionisie Areopagitul și, prin urmare, dacă 
Sfântul Dionisie nu ar fi trăit și scris mai înainte? 
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Despre care Persoană se înțelege că 
nu în mod nepotrivit s-a spus în Cântarea 
Cântărilor [adresându-se] către Mireasă: 
„Asemenea aurului te vom face pe tine, cu 
încrustările argintului, până când/ în timp 
ce Împăratul este înclinat/ culcat la masa 
Sa” (Cânt. Cânt. 1, 10)512; adică până când/ 
în timp ce Hristos este în locul Său tainic 
[Christus in secreto Suo est]. Pentru că 
„viața voastră este ascunsă cu Hristos în 
Dumnezeu: când Hristos va arăta viața 
voastră, atunci și voi cu El vă veți arăta în 
slavă” (Col. 3, 3-4). Dar mai înainte, 
[aceasta] suflă/ respiră [flat]513: „vedem 
acum prin oglindă, în ghicitură”, adică 
prin asemănări; [iar] „atunci [vom vedea] 
față către față” (I Cor. 13, 12). 

 
17.  Această vedere/ contemplare este 

făgăduită nouă ca sfârșiul tuturor ostene-
lilor noastre și ca desăvârșirea veșnică a 
bucuriilor noastre.  

Căci „suntem fiii lui Dumnezeu și 
încă nu s-a arătat ceea ce vom fi: pentru că 
știm când se va arăta, [că] vom fi ase-
menea Lui, fiindcă Îl vom vedea pe El așa 
                                         

512 Textul Sfântului Augustin este acesta: 
„Similitudines auri faciemus tibi cum distinctionibus 
argenti, quoadusque Rex in recubitu Suo est”. Se 
menționează că este vorba de Cânt. Cânt. 1, 11 cf. LXX.  

În LXX găsim într-adevăr: „asemenea aurului te 

vom face pe tine, cu încrustările argintului, până când/ 
în timp ce El, Împăratul, e înclinat pe spate/ culcat 
[o`moiw,mata crusi,ou poih,some,n soi meta. stigma,twn tou/ 
avrguri,ou e[wj ou- o` Basileu.j evn avnakli,sei] (Cânt. Cânt. 1, 11-

12). 
513 Adică: aceasta este viața pe care o respirăm 

acum. 
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cum este [videbimus Eum sicuti est]” (I In. 
3, 2). 

Căci El a spus slujitorului/ robului 
Său, Moise: „Eu sunt Cel ce sunt. Aceasta 
spune fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis 
pe mine la voi” (Ieș. 3, 14). 

Pe aceasta o vom vedea/ contempla 
când vom trăi în veșnicie. Fiindcă astfel s-a 
zis: „Căci acesta este viața veșnică, ca să Te 
cunoască pe Tine, Unul Dumnezeu ade-
vărat, și pe Cel pe Care L-ai trimis, Iisus 
Hristos” (In. 17, 3). Aceasta se va întâmpla 
când va veni Domnul și va lumina cele 
ascunse ale întunericului (I Cor. 4, 5), când 
întunericul morții [mortalitatis] acesteia și 
al stricăciunii va trece. Atunci va fi 
dimineața noastră, despre care s-a zis în 
psalm: „Dimineața voi sta înaintea Ta și 
voi fi văzut [contemplabor]” (Ps. 5, 3). 

Despre această vedere/ contemplare 
înțeleg că s-a zis: „Când va preda 
Împărăția lui Dumnezeu și Tatălui”. Adică, 
atunci când îi va fi condus pe cei Drepți – 
întru care, acum, prin credință [fiind] trăi-
tori, împărățește Mijlocitorul între Dum-
nezeu și oameni, Hristos Iisus – la ve-
derea/ contemplarea [contemplationem] 
lui Dumnezeu și Tatălui. 

Dacă vorbesc nebunește, să mă 
îndrepte cel ce știe mai bine. Pentru mine 
se vede a nu fi în alt fel514. Căci nu vom mai 
căuta nimic altceva când vom fi ajuns la 
acea vedere/ contemplare, care acum nu 

                                         
514 Alt mod de înțelegere a lucrurilor. 
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este515, atâta vreme cât bucuria noastră [de 
acum] este în[tru] nădejde [gaudium 
nostrum in spe est].  

„Dar nădejdea care se vede nu este 
nădejde: căci de ce ar nădăjdui cineva la 
ceea ce vede? Dacă însă nădăjduim [spre] 
ceea ce nu vedem, prin răbdare așteptăm” 
(Rom. 24-25), „până ce Împăratul este 
înclinat/ culcat la masa Sa” (Cânt. Cânt. 1, 
10). Atunci va fi ceea ce este scris: „Mă vei 
umple de bucurie/ desfătare [laetitia] cu 
fața Ta” (Ps. 15, 11). Doar acea bucurie. De 
nimic mai mult nu va mai fi nevoie, pentru 
că nu va mai fi nimic mai mult de dorit.  

Se va revela deci nouă Tatăl și va fi 
nouă de ajuns. Căci Filip a înțeles bine, așa 
încât să zică Domnului: „Arată-ne nouă pe 
Tatăl și ne este nouă de ajuns” (In. 14, 8). 
Dar, totuși, încă nu înțelegea că ar fi putut 
să spună același lucru și în alt fel: Doamne, 
arată-Te nouă pe Tine și ne este de ajuns. 

Pentru ca să înțeleagă aceasta, 
răspunsul către el de la Domnul a fost: „De 
atâta timp sunt cu voi și nu M-ați 
cunoscut pe Mine? Filipe, cine M-a văzut 
pe Mine, a văzut și pe Tatăl” (In, 14, 9). 
Dar pentru că vroia ca el să trăiască prin 
credință mai înainte ca să poată vedea 
aceasta, a continuat și a zis: „Nu crezi că 
Eu sunt în Tatăl și Tatăl în Mine este?” (In. 
14, 10). Căci, „cât suntem în trup, rătăcim 
[peregrinamur] de la Domnul. Căci prin 

                                         
515 Acum încă nu este acea desăvârșită vedere a lui 

Dumnezeu, față către față, când Sfinții Îl vor vedea așa 
cum este. 
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credință umblăm, nu prin vedere” (II Cor. 
5, 6-7). 

Așadar, vederea/ contemplarea [con-
templatio] este răsplata credinței, cură-
țindu-se prin credință inimile celor 
răsplătiți, după cum este scris: „curățind 
prin credință inimile lor” (Fapt. 15, 9). Dar 
că inimile noastre vor fi curățite pentru 
acea vedere/ contemplare, se dovedește 
cel mai bine prin această spusă: „Fericiți 
cei curați cu inima [mundicordes], că aceia 
vor vedea pe Dumnezeu” (Mt. 5, 8). Și că 
aceasta este viața veșnică, spune Dumne-
zeu în psalm: „Cu lungime de zile îl voi 
umple pe el și îi voi arăta lui mântuirea 
Mea” (Ps. 90, 16). 

Așadar, sau dacă auzim: Arată-ne 
nouă pe Fiul, sau dacă auzim: Arată-ne 
nouă pe Tatăl, același lucru înseamnă. Căci 
Unul nu poate fi arătat fără Celălalt. 
Așadar, [Tatăl și Fiul] unul [Dumnezeu] 
sunt [unum sunt], după cum și El [Fiul] a 
zis: „Eu și Tatăl unul suntem” [Ego et Pater 
Unum sumus]” (In. 10, 30).  

În sfârșit, pe baza nedespărțirii înseși 
[ipsam inseparabilitatem] [de ființă dintre 
Tatăl și Fiul], este suficient oricând ca să îl 
chemăm fie numai pe Tatăl, fie numai pe 
Fiul, ca să ne umple pe noi de bucurie cu 
fața Sa. 

 
18. Așadar, nu este despărțit nici 

Duhul Amândurora, adică Duhul Tatălui și 
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al Fiului516. Care, Duh Sfânt, este numit în 
mod propriu „Duhul Adevărului, pe Care 
această lume nu poate să Îl primească” (In. 
14, 17). Căci aceasta este bucuria noastră 
deplină [plenum gaudium nostrum], decât 
care nu este nimic mai mare: a ne bucura 
de Dumnezeul Treime [de Dumnezeul tre-
imic], după a Cărui asemănare am fost 
făcuți.  

Din această cauză, se vorbește uneori 
despre Duhul Sfânt în așa fel ca și cum El 
Însuși, singur, ar fi de ajuns pentru 
fericirea noastră [ad beatitudinem nos-
tram]. Și El singur este de ajuns pentru că 
nu poate fi despărțit de Tatăl și de Fiul, 
după cum [și] Tatăl este de ajuns, pentru 
că nu poate fi despărțit de Fiul și de Duhul 
Sfânt și, la fel, Fiul singur este de ajuns, 
pentru că nu poate fi despărțit de Tatăl și 
de Duhul Sfânt. 

Ce a dorit așadar [să spună] – pentru 
că a zis: „Dacă Mă iubiți/ Mă cinstiți 
[diligitis] pe Mine, poruncile Mele să le 
păziți, și Eu voi ruga pe Tatăl și alt 
Mijlocitor [Advocatum] va da vouă, ca să 
fie cu voi în veci, Duhul Adevărului, pe 
Care această lume nu poate să Îl pri-
mească” (In. 15, 15-17) –, adică [despre] 
iubitorii lumii [dilectores mundi]?  

Că „omul trupesc/ irațional nu 
pricepe [animalis homo non percipit] cele 
care sunt ale Duhului lui Dumnezeu” (I 
Cor. 2, 14).  

                                         
516 Nici Duhul Sfânt nu este despărțit de Tatăl și de 

Fiul. 
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Dar, totuși, s-ar putea părea, zicând 
aceasta: „și Eu voi ruga pe Tatăl și alt 
Mijlocitor va da vouă”, ca și cum Fiul 
singur nu ar fi de ajuns. Pe când, în alt loc, 
s-a spus în așa fel ca și cum numai El 
singur ar fi pe de-a-ntregul de ajuns: „Când 
va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va 
învăța [docebit] pe voi tot adevărul” (In. 
16, 13). 

De aceea, este Fiul despărțit aici, ca și 
cum El Însuși nu ar învăța tot adevărul sau 
ca și cum Duhul Sfânt ar împlini/ completa 
ceea ce Fiul ar fi putut să-i învețe mai 
puțin [minus]? 

Să spună deci517 [în această situație], 
dacă le place, că Duhul Sfânt este mai 
mare decât Fiul, despre Care s-au obișnuit 
să spună că este mai mic decât Acela. Dar 
pentru că nu s-a zis că numai El singur sau 
că nimeni în afară de El [Duhul Sfânt] nu 
vă va învăța tot adevărul, de aceea ne dau 
voie să credem că și Fiul învață împreună 
cu El [Duhul Sfânt]? 

Prin urmare [, zic ei], Apostolul L-a 
despărțit pe Fiul de la a ști cele ce sunt ale 
lui Dumnezeu, [fapt care se vede acolo] 
unde zice: „Așa și pe cele ce sunt ale lui 
Dumnezeu, nimeni nu le știe, decât Duhul 
lui Dumnezeu” (I Cor. 2, 11).  

Așa încât, acești stricați [perversi] pot 
de aici518 să spună că și Fiul nu învață 
despre cele care sunt ale lui Dumnezeu 
decât de la Duhul Sfânt, așa cum unul mai 

                                         
517 Cei ce susțin aceasta. 
518 Din afirmația de mai sus. 
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mare [îl învață] pe altul mai mic. Căruia 
[Duhului Sfânt]519 Fiul Îi atribuie atâta 
[putere], încât spune: „Pentru că v-am 
spus vouă acestea, întristarea a umplut 
inima voastră. Dar Eu vă spun adevărul: vă 
este de folos ca Eu să Mă duc. Căci dacă nu 
voi pleca, Mijlocitorul [Advocatus] nu va 
veni la voi” (In. 16, 6-7). 

 
 

  

                                         
519 Susțin aceia mai departe. 
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Capitolul IX 
 
 
Dar El a spus aceasta nu datorită 

vreunei inegalități între Cuvântul lui 
Dumnezeu și Duhul Sfânt, ci ca și cum 
prezența Fiului omului la ei [Apostoli] ar fi 
fost un impediment [impedimento] ca să 
nu vină El [Duhul Sfânt], Care nu era mai 
mic, pentru că El Însuși [Duhul] nu S-a 
golit, luând chipul robului, precum [a 
făcut] Fiul (Filip. 2, 7). Era necesar deci ca 
chipul robului să fie luat de la ochii lor, pe 
care privindu-l/ pironindu-se asupra lui, 
credeau că Hristos este numai ceea ce 
vedeau. 

Deci înseamnă și aceasta ceea ce a 
spus: „Dacă M-ați iubi [diligeretis] pe 
Mine, v-ați bucura deci pentru că Mă duc 
la Tatăl. Pentru că Tatăl mai mare decât 
Mine este” (In. 14, 28). Ceea ce înseamnă: 
este nevoie ca Eu să Mă duc la Tatăl, 
pentru că, atâta timp cât Mă vedeți astfel 
[în trup], din ceea ce vedeți, considerați 
[aestimatis] că sunt mai mic decât Tatăl,  
căci sunteți atât de obișnuiți cu trupul/ 
chipul de rob și obiceiul pe care le-am 
asumat, încât nu înțelegeți egalitatea pe 
care o am cu Tatăl [aegalitatem quam cum 
Patre habeo]. 

La fel înseamnă și aceasta: „Nu te 
atinge de Mine, pentru că încă nu M-am 
suit la Tatăl” (In. 20, 17). Căci atingerea 
[ne] face [să credem despre ea] ca și cum 
ar fi sfârșitul cunoașterii. Și, de aceea, El 
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nu dorea ca ei să aibă acest gând în inima 
lor, care Îl privea, că ar fi limitat, așa încât 
să fie considerat doar ceea ce părea că 
este. 

Astfel, înălțarea Sa către Tatăl a fost 
[fiind ei martori] ca să fie văzut astfel, că 
este egal cu Tatăl, și acolo să fie sfârșitul 
vederii, care este de ajuns pentru noi. 

La fel, uneori se spune numai despre 
Fiul că El Însuși este de ajuns pentru noi și 
că în vederea Lui [stă] toată răsplătirea 
promisă iubirii și dorinței noastre. [Căci] 
astfel a zis: „Cine are poruncile Mele și le 
păzește pe ele, acela este cel ce Mă iubește. 
Și cine Mă iubește pe Mine, va fi iubit de 
către Tatăl Meu. Și Eu îl voi iubi pe el și 
Mă voi arăta pe Mine Însumi lui” (In. 14, 
21). 

Deci aici, pentru că nu a zis Îi voi 
arăta lui și pe Tatăl, [înseamnă că] atunci 
L-a despărțit pe Tatăl [de Sine]? Dar 
pentru că adevărat este [ceea ce a zis:] „Eu 
și Tatăl una suntem”, când Se va arăta 
Tatăl, și Fiul Se va arăta, Care în El este. Și 
când Fiul Se va arăta, de asemenea Se va 
arăta și Tatăl, Care în El este. 

Așadar, [atunci] când a zis [că] „Mă 
voi arăta pe Mine Însumi lui”, este de 
înțeles că Se va arăta și Tatăl [împreună cu 
Fiul]. Astfel, și în ceea ce a zis: „Când va 
preda Împărăția lui Dumnezeu și Tatălui”, 
se înțelege că [Tatăl] nu Îl lipsește pe El 
[,pe Fiul, de Împărăție]. 

Prin urmare, când îi conduce pe 
credincioși la vederea [contemplationem] 
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lui Dumnezeu și Tatăl, fără îndoială îi 
conduce [și] la vederea Sa, Care a zis: „și 
Mă voi arăta lui pe Mine Însumi”. 

Și în același sens, când I-a zis Lui 
Iuda: „Doamne, ce este faptul că Te vei 
arăta nouă și nu lumii?”, Iisus i-a răspuns 
și i-a spus lui: „Dacă cineva Mă iubește, va 
păzi cuvântul Meu/ învățătura Mea 
[sermonem Meum]; și Tatăl Meu îl va iubi 
și la el vom veni și sălășluire la el ne vom 
face” (In. 14, 22-23).  

Iată că nu numai pe El Însuși Se arată 
celui de către care este iubit, pentru că 
împreună cu Tatăl vine la el și sălășluire 
face la el. 

 
19. Sau se va putea crede cu adevărat 

că, dacă Tatăl și Fiul Își fac sălășluirea cu 
cel care Îi iubește, [atunci] este exclus de 
la această sălășluire Duhul Sfânt? 

Ce este deci ce s-a spus mai sus, 
despre Duhul Sfânt: „pe Care această lume 
nu poate să-L primească, pentru că nu Îl 
vede, nici nu Îl cunoaște, Care cu voi 
rămâne și în voi este” (In. 14, 17)? Nu este 
deci despărțit de la această sălășluire 
[Duhul Sfânt], despre Care s-a zis: „cu voi 
rămâne și în voi este”. 

[Cred că] nici nu este cineva atât de 
absurd, încât să creadă că, atunci când 
Tatăl și Fiul vor veni ca să Își facă sălaș la 
cel iubit al Lor [dilectorem Suum], Îl vor 
îndepărta pe Duhul Sfânt din acel loc, ca și 
cum ar fi mai mari [decât El].  
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Dar acestei cugetări trupești îi replică 
Scriptura. Căci a spus puțin mai sus: „Și Eu 
Îl voi ruga pe Tatăl și alt Mijlocitor va da 
vouă, Care să fie cu voi în veci” (In, 14, 16). 
Prin urmare, [Duhul Sfânt] nu va pleca/ 
nu Se va retrage atunci când vor veni Tatăl 
și Fiul, ci în aceeași sălășluire cu Ei va fi în 
veșnicie; pentru că nici El nu vine fără Ei, 
nici Ei fără El. 

Dar pentru a ne apropia de Treime 
[insinuationem Trinitatis], chiar numele 
persoanelor [treimice] [sunt date] și se 
spun [anumite lucruri] despre ele separat; 
dar nu trebuie înțelese ca altele sepa-
rate520, pentru că [este] aceeași unitate a 
Treimii și unime a firii și a dumnezeirii, a 
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.  

 
 
 

  

                                         
520 Cele ce se pun despre o altă persoană a Sfintei 

Treimi, nu trebuie înțelese în sensul de a separa ființial 
persoanele treimice între Ele. Pentru că rațiunea și 
limbajul nostru sunt discursive, noi vorbim separat când 
despre Una, când despre Alta dintre persoanele Sfintei 
Treimi, dar, datorită acestui fel de a spune și a comunica, 
nu trebuie să înțelegem că Ele sunt despărțite și nu sunt 
Unul singur și același Dumnezeu.  
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Capitolul X 
 
 
 
20. Domnul nostru Iisus Hristos va 

preda Împărăția lui Dumnezeu și Tatălui, 
nici pe Sine despărțindu-Se [de Tatăl], nici 
pe Duhul Sfânt, atunci când îi va conduce 
pe cei credincioși la vederea lui Dumnezeu, 
[acolo] unde este sfârșitul tuturor faptelor 
bune și odihnă veșnică [requies sem-
piterna] și bucurie care niciodată nu se va 
lua de la noi. Căci pe aceasta a arătat-o în 
ceea ce a zis: „Iarăși vă voi vedea și se va 
bucura inima voastră și bucuria voastră 
nimeni nu o va lua de la voi” (In. 16, 22). 

Aceeași bucurie, într-un mod asemă-
nător, mai înainte a arătat Maria șezând la 
picioarele Domnului și care asculta, ab-
sorbită [intenta], cuvântul Lui; liniștindu-
se [quieta], desigur, de la orice altă faptă și 
absorbită de adevăr, așa zicând, pe cât este 
în stare această viață, [fapt] care arată 
totuși ceea ce va fi în viitor, în veșnicie.  

Marta, desigur, în timp ce vorbea cu 
sora sa, făcea cele necesare, [care] deși 
bune și utile, totuși, când odihna va veni, 
ele vor trece [și] ea însăși se va odihni în 
cuvântul Domnului. Și de aceea, Domnul, 
când Marta s-a plâns că sora ei nu o ajuta, 
i-a răspuns: „Maria cea mai bună parte și-a 
ales, care nu se va lua de la ea” (Lc. 10, 39-
42). Nu a zis că Marta și-a ales partea rea, 
ci că aceasta este cea mai bună, care nu se 
va lua [de la ea]. Căci aceea [, fapta,] care 
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în slujire este necesară, va fi dată la o parte 
când necesitatea însăși nu va mai exista. 
[Fiindcă] răsplata lucrurilor bune care trec 
este, fără îndoială, odihna care rămâne [în 
veci]. 

În acea vedere, așadar, Dumnezeu va 
fi totul în toate [omnia in omnibus]. 
Pentru că de nimic altceva acolo nu va mai 
fi nevoie [în afară de vederea Lui], ci va fi 
de ajuns doar [faptul de] a fi luminat de El 
și de a te bucura/ desfăta de El.  

Și prin urmare, cel în care Duhul Se 
roagă cu suspine negrăite [gemitibus ine-
narrabilibus] (Rom. 8, 26), „una”, zice, „am 
cerul de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, 
ca să locuiesc în casa Domnului în toate 
zilele vieții mele și să văd bucuria/ desfă-
tarea Domnului” (Ps. 26, 7). 

Vom vedea, așadar, pe Dumnezeu 
Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, când 
mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, 
omul Hristos Iisus, va preda Împărăția lui 
Dumnezeu și Tatălui, așa încât să nu Se 
mai roage pentru noi521 Mijlocitorul și 
Preotul nostru, Fiul lui Dumnezeu și Fiul 
omului, ci El Însuși, întrucât este Preot, în 
chipul robului pe care l-a luat pentru noi, 
Se va supune Lui [Tatălui], Care I-a supus 
Lui [Fiului] toate și Căruia El [Fiul] le va 
supune pe toate.  

Întrucât este Dumnezeu, [Fiul] îm-
preună cu El [Tatăl] ne are pe noi supuși, 
[iar] întrucât [este] Preot, este supus 

                                         
521 Nu va mai fi nevoie să Se roage Domnul pentru 

cineva. 
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împreună cu noi Lui [Tatălui] (I Cor. 15, 
24-28). 

De aceea, deoarece Fiul este 
deopotrivă Dumnezeu și om, altă fire [are] 
omul în Fiul, mai mare [fiind diferența] 
decât [față de cum este] Fiul în Tatăl522, tot 
așa cum trupul sufletului meu este mai 
mult o altă fire în comparație cu sufletul, 
deși amândouă sunt în același om, decât 
este sufletul altui om față de sufletul 
meu523.  

 
21. Așadar, când va preda Împărăția 

lui Dumnezeu și Tatălui înseamnă: când îi 
va conduce la vedere pe credincioșii și 
trăitorii prin credință, pentru care acum 
mijlocește/ Se roagă ca Mijlocitor [Media-
tor interpellat], [vedere] pentru care sus-
pinăm și tânjim [suspiramus et gemimus]. 

Și când vor trece munca și tânjirea 
[labor et gemitus], atunci [El] nu va mai 
mijloci pentru noi, [din moment ce va fi] 
predată Împărăția lui Dumnezeu și Tată-
lui. A arătat aceasta când a zis: „Aceastea 
le-am vorbit cu voi în parabole. Va veni 
ceasul când nu în parabole vă voi vorbi 
vouă, ci deschis/ în mod deplin [mani-
feste] vă voi vesti vouă despre Tatăl” (In. 
16, 25). Aceasta înseamnă că atunci nu vor 
mai fi parabole, când vederea va fi față 

                                         
522 În sensul că în Fiul lui Dumnezeu sunt două 

firi, cea dumnezeiască și cea omenească, iar diferența 
dintre ele este mai mare decât cea dintre Fiul și Tatăl, ca 
persoane care au aceeași fire dumnezeiască.  

523 Calitativ, e mai deosebit sufletul meu de trupul 
meu decât este sufletul meu de sufletul altui om. 
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către Față. Așadar, aceasta este ceea ce a 
zis, [că] „deschis/ în mod deplin vă voi 
vesti vouă despre Tatăl”: ca și cum ar fi 
spus [că] vă voi arăta vouă pe Tatăl în mod 
deplin. Căci a zis „vă voi vesti”: pentru că El 
este Cuvântul [Verbum]. 

Urmează deci și zice: „În ziua aceea, 
în numele Meu veți cere și nu vă zic vouă 
că Eu Mă voi ruga Tatălui, pentru că Însuși 
Tatăl vă iubește pe voi, fiindcă voi Mă 
iubiți și ați crezut că de la Dumnezeu am 
ieșit. Am ieșit de la Tatăl și am venit în 
această lume, iarăși las lumea și Mă duc la 
Tatăl” (In. 16, 26-27). 

Ce este: „Am ieșit de la Tatăl”, dacă 
nu [aceasta, că] nu în acel chip în care sunt 
egal Tatălui, ci în alt fel, și anume [că] am 
apărut în chipul creaturii, pe care l-am 
asumat, [care este] mai mic [decât Tatăl]? 

Și ce este [că]: „Am venit în această 
lume”, dacă nu [aceea că]: M-am arătat în 
chipul robului pe care l-am asumat, golin-
du-Mă [de slavă], chiar și pentru ochii 
păcătoșilor care iubesc această lume?  

Și ce este [că]: „Iarăși las lumea”, dacă 
nu [faptul că] este luat de la ochii celor ce 
iubesc lumea aceea524 ce au văzut? Și ce 
este [că]: „Mă duc la Tatăl”, dacă nu [aceea 
că] îi învăț pe credincioșii Mei ca să Mă 
înțeleagă astfel, [adică] în chipul în care 
sunt egal Tatălui? Aceia care cred vor avea 
vrednicia de a fi conduși de la credință la 
vedere [a fide ad speciem], adică la însăși 
vederea [ipsam visionem] [lui Dumnezeu], 

                                         
524 Domnul întrupat. 
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pentru ca Cel care îi conduce să predea 
Împărăția lui Dumnezeu și Tatălui525.  

Căci credincioșii Lui, pe care i-a 
mântuit cu sângele Său, sunt numiți Împă-
răția Lui, pentru care acum mijlocește. Dar 
atunci, Cel ce îi face pe ei să atârne de El 
în acel loc, unde este egalul Tatălui, nu Îl 
va mai ruga pe Tatăl pentru ei. „Pentru 
că”, a zis, „Însuși Tatăl vă iubește pe voi”.  

Așadar, de aceea Se roagă, întrucât 
este mai mic decât Tatăl526; [iar] întrucât 
este cu adevărat egal [al Tatălui], ascultă/ 
aude [rugăciunile împreună] cu Tatăl. De 
unde [se înțelege] că pe Sine Însuși nu S-a 
despărțit de El [de Tatăl], [atunci] când a 

                                         
525 Prin această vedere nemijlocită a lui 

Dumnezeu, Fiul îi predă/ îi încredințează pe credincioși 
Tatălui.  

Sfântul Augustin vorbește aici despre vederea față 
către Față, care va fi în Împărăția cea veșnică, nu și 
despre vederea sau răpirea în extaz pe care o trăiesc 
Sfinții care se învrednicesc de ea încă din această viață.  

Trebuie să se țină cont de publicul căruia Sfântul 

Augustin îi adresează această carte, format din cei care 
abia înțeleg cele scrise sau nu le înțeleg deloc și nu din 
creștini bine întemeiați în credință și adânc cunoscători 
ai tainelor dumnezeiești. Prin urmare, nu face referire la 
taine ale vieții duhovnicești pe care le înțeleg doar cei cu 
experiență mistică profundă și îndelungată. 

De aceea, el se păstrează pe o linie părut 
raționalistă, pentru că el încearcă să elimine dificultățile 
de înțelegere a revelării Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură.  

Comentariile sale nu sunt adresate credincioșilor 
înrădăcinați în viața duhovnicească, ci acelora care sunt 
eretici sau creștinilor tentați să alunece spre erezie și 
necredință. 

526 Sfântul Augustin spune că Mântuitorul este 
Mijlocitor pentru noi ca om. Deci și Sfinții pot fi 
mijlocitori pentru noi, deși mai mici decât Domnul Cel 
fără de păcat, Care Și-a vărsat sângele pentru răscum-
părarea întregii umanități. 
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zis: „pentru că Însuși Tatăl vă iubește pe 
voi”. 

Iar apoi îi face să înțeleagă acestea, pe 
care le-am arătat mai sus și [în care] am 
insistat îndeajuns [în a arăta] că cel mai 
adesea fiecare persoană în Treime este 
numită astfel încât și celelalte [două 
persoane dumnezeiești] se înțeleg [a fi în 
același timp prezente] în acel loc.  

Așadar, astfel s-a spus: „pentru că 
Însuși Tatăl vă iubește pe voi”. [Pentru] ca 
să se înțeleagă în mod statornic [conse-
quenter] și Fiul și Duhul Sfânt. Nu pentru 
că, acum, nu ne iubește pe noi Cel Care pe 
Însuși Fiul Său nu L-a cruțat, ci pentru noi 
toți L-a dat pe El [morții] (Rom. 8, 32). Ci 
Dumnezeu astfel ne iubește pe noi, în felul 
în care vom fi în viitor și nu precum sun-
tem [acum].    

Căci așa cum iubește, astfel va păstra 
în veșnicie – care atunci va fi, când va 
preda Împărăția lui Dumnezeu și Tatălui – 
Cel Care acum Se roagă pentru noi iar 
atunci nu va [mai] ruga pe Tatăl, pentru că 
Însuși Tatăl ne iubește pe noi. 

Dar pentru care merit [al nostru 
suntem iubiți], dacă nu al credinței, prin 
care credem, înainte de a vedea, cele ce 
sunt făgăduite? Căci prin aceasta vom 
ajunge la vedere, ca El să ne iubească astfel 
după cum iubește ca să fim/ să devenim. 
Nu pentru că ne urăște cum suntem, ci 
[pentru că] dorește și ne face pe noi ca să 
vrem să fim veșnic astfel [cum iubește El 
să fim]. 
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Capitolul XI 
 
 
22. De aceea, este cunoscută [acum] 

această regulă [prin care] sunt înțelese 
Scripturile despre Fiul lui Dumnezeu, ca să 
facem diferența între locurile unde se 
vorbește despre El ca fiind în chipul lui 
Dumnezeu, în care este egalul Tatălui, și 
cele în care este în chipul robului, pe care l-
a asumat, în care este mai mic decât Tatăl. 
Și astfel nu ne vor mai tulbura afirmațiile 
Scripturilor Sfinte, care ne apar drept 
contrare sau contrazicându-se una pe alta. 

Căci, după chipul lui Dumnezeu este 
egal Tatălui și Fiul și Duhul Sfânt, fiindcă 
niciunul dintre Ei nu este creatură, după 
cum deja am arătat [mai sus]. Dar după 
chipul robului, [Fiul întrupat] este mai mic 
decât Tatăl, pentru că Însuși a zis: „Tatăl 
este mai mare decât Mine” (In. 14, 28).  

Mai mic este [Hristos omul] și decât 
Sine Însuși527, pentru că despre El s-a zis: 
„S-a deșertat/ S-a golit pe Sine” (Filip. 2, 
7). Mai mic este decât Duhul Sfânt, pentru 
că Însuși a zis: „Cine va zice hule în Fiul 
omului, se va ierta lui, dar cine va zice în 
Duhul Sfânt, nu se va ierta lui” (Mt. 12, 32). 

Și în El au fost lucrate puterile 
[virtutes], zicând: „Dacă Eu în Duhul lui 
Dumnezeu scot demonii, cu siguranță, 
mai presus [de înțelegerea voastră], a venit 

                                         
527 Ca Fiu al lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, 

din veșnicie. 
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asupra voastră [certe supervenit super vos] 
Împărăția lui Dumnezeu” (Lc. 11, 20). 

Și la Isaia a zis, când El citea în 
sinagogă pasajul [lectionem] și, fără nicio 
umbră de îndoială [sine scrupulo dubita-
tionis], a arătat cu privire la Sine că s-a 
împlinit în mod deplin. A zis [deci]: 
„Duhul Domnului peste Mine, pentru care 
M-a uns, să binevestesc săracilor M-a tri-
mis, să propovăduiesc celor închiși [capti-
vis] izbăvirea/ eliberarea” etc (Is. 61, 1, Lc. 
4, 18-19). 

La aceste lucrări, ca să fie făcute, 
așadar, zice că a fost El trimis, pentru că 
Duhul Sfânt este peste El. 

După chipul lui Dumnezeu, toate 
prin El s-au făcut (In. 1, 3). După chipul 
robului, El Însuși a fost făcut din femeie, 
făcut sub Lege [factus sub Lege] (Gal. 4, 4). 

După chipul lui Dumnezeu, El și 
Tatăl una sunt (In. 10, 30). După chipul 
robului, El nu a venit ca să facă voia Sa, ci 
voia Celui care L-a trimis pe El (In. 6, 38). 

După chipul lui Dumnezeu, „după 
cum Tatăl [are] viață în Sine, așa I-a dat și 
Fiului să aibă viață în Sine” (In 5, 26). 
După chipul robului, „trist este sufletul” 
Lui „până la moarte”. Și zice: „Părinte, de 
este cu putință, să treacă de la Mine acest 
pahar” (Mt. 26, 38-39). 

 După chipul lui Dumnezeu, „El este 
Dumnezeu adevărat și Viața veșnică” (I In. 
5, 20). După chipul robului, El „S-a făcut 
ascultător până la moarte, [și] chiar moar-
te pe cruce” (Filip. 2, 8). 
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23. După chipul lui Dumnezeu, toate 
câte are Tatăl, ale Lui sunt (In. 16, 15). Și 
„toate ale Mele ale Tale sunt”, zice, „și ale 
Tale [sunt] ale Mele” (In. 17, 10). După 
chipul robului, nu este învățătura Lui, ci a 
Celui Care L-a trimis pe El (In. 7, 16). 
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Capitolul XII 
 
 
Și, „despre acea zi și [acel] ceas, 

nimeni nu știe, nici Îngerii în ceruri, nici 
Fiul, [ci] numai Tatăl” (Mc. 13, 32). Aceasta 
deci [El] nu știe, care îi face [pe Apostoli] 
neștiutori. Ceea ce înseamnă că nu știa în 
așa fel încât [nu trebuia] să o arate atunci 
Ucenicilor. 

Precum s-a zis lui Avraam: „Acum am 
cunoscut că te temi de Dumnezeu” (Fac. 
22, 12); adică: acum am făcut ca să cunoști. 
Pentru că el însuși s-a cunoscut pe sine 
după ce a fost încercat în acea ispitire.  

Pentru că și aceasta avea să fie spusă 
Ucenicilor la timpul potrivit. Căci vorbind 
despre viitor ca și când ar fi fost trecut, a 
zis: „De acum nu vă mai zic vouă slujitori, 
ci prieteni. Căci slujitorul nu știe voia 
Domnului său. Așadar vă zic vouă prieteni, 
pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl 
Meu, vi le-am făcut vouă cunoscute” (In. 
15, 15). 

Pe care încă nu le-a făcut, dar pentru 
că avea să le facă cu certitudine, a vorbit 
ca și cum le-ar fi făcut deja. Căci Însuși a 
zis: „Multe am a vă spune vouă, dar acum 
nu puteți să le purtați” (In. 16, 12). Între 
care se înțelege și „despre acea zi și [acel] 
ceas”. 

La fel și Apostolul [Pavel] a zis: 
„Așadar m-am judecat pe mine [judicavi 
me] să nu știu în voi nimic altceva decât 
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pe Hristos Iisus și Acesta răstignit” (I Cor. 
2, 2). 

Căci le vorbea lor, [acelora] care nu 
puteau înțelege cele mai înalte despre 
dumnezeirea lui Hristos. [Pentru că] puțin 
mai departe le-a spus lor: „N-am putut să 
vă vorbesc vouă ca unor [oameni] duhov-
nicești [quasi spiritualibus], ci ca unora 
trupești [quasi carnalibus]” (I. Cor. 3, 1). 

Acolo deci, între ei, n-a știut 
[Domnul] cele pe care [Ucenicii] nu 
puteau să le știe prin [de la] El. Și acolo le-
a spus că El le știe numai [pe acelea] pe 
care ei trebuiau să le știe prin El. 

În cele din urmă, [Apostolul] a știut 
între cei desăvârșiți ceea ce n-a știut între 
cei mici. Acolo a spus cu claritate: „Înțelep-
ciunea o propovăduim între cei desă-
vârșiți” (I Cor. 2, 6). 

Căci dacă, într-un anumit fel de a 
vorbi, se spune că un canal care este 
ascuns e orb, tot așa, despre oricine care 
ascunde ceva se crede că nu știe. Căci nici 
nu vorbesc Scripturile într-un anumit fel 
care să nu se regăsească printre oameni, 
pentru că ele vorbesc oamenilor într-un 
mod specific.  

 
 
24. După chipul lui Dumnezeu s-a 

zis: „înaintea tuturor dealurilor/ munților 
M-am născut” (Pild. lui Sol. 8, 25), adică 
înaintea tuturor înălțimilor creaturilor 
[ante omnes altitudines creaturarum]. 
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Și: „Mai înainte de luceafăr Te-am 
născut” (Ps. 109, 3), adică înaintea tuturor 
timpurilor și a temporalității/ a vremelni-
ciilor [ante omnia tempora et temporalia]. 

Dar după chipul robului s-a zis: 
„Dumnezeu M-a creat în începutul căilor 
Sale [in principio viarum Suarum]” (Pild. 
lui Sol. 8, 22). Pentru că în chipul lui 
Dumnezeu a zis: Eu sunt Adevărul, iar în 
chipul robului: Eu sunt calea (In. 14, 6). 

Întrucât, așadar, El [este] primul năs-
cut din morți [primogenitus a mortuis] 
(Apoc. 1, 5), [de aceea] a făcut cale Bisericii  
Sale către Împărăția lui Dumnezeu și către 
viața veșnică, al cărei Cap este așadar spre 
nemurirea trupului [a Bisericii]. De ceea a 
fost creat în începutul căilor lui Dumnezeu 
[, al lucrărilor Sale,] în opera Lui [in opera 
Ejus]. 

Iar în chipul lui Dumnezeu este ceea 
ce ne-a spus nouă de la început (In. 8, 25): 
în care început a făcut Dumnezeu cerul și 
pământul (Fac. 1, 1)528. Iar în chipul robului 
[este] Mire, Care iese din patul Său de 
nuntă [procedens de thalamo Suo] (Ps. 18, 
5). 

După chipul lui Dumnezeu [este] 
Întâiul născut al întregii creații529 și El este 
înaintea tuturor și toate în El se înteme-

                                         
528Adică, la In. 8, 25, Mântuitorul le-a răspuns 

celor ce Îl întrebau cine este că El este Dumnezeu Cel ce a 
făcut cerul și pământul. Răspunsul Lui este însă voalat – 
„Ceea ce v-am spus de la început” – pentru că s-ar fi 
adunat să-L omoare cu pietre.  

529 Mai înainte de toată creația, adică născut din 
veșnicie din Tatăl. 
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iază/ există [constant]” (Colos. 1, 15-17). 
După chipul robului, „El este Capul 
trupului [, al] Bisericii” (Colos. 1, 18).  

După chipul lui Dumnezeu, El este 
„Domnul slavei” (I Cor. 2, 8). De unde 
reiese în mod evident că El Însuși îi 
slăvește pe Sfinții Săi. Deci, „pe cei pe care 
i-a pregătit [praedestinavit]530, pe aceia i-a 
și chemat. Și pe cei pe care i-a chemat, pe 
aceia i-a și îndreptat. Iar pe cei pe care i-a 
îndreptat, pe aceia i-a și slăvit” (Rom. 8, 
30). 

Căci despre El se spune că 
„îndreptează pe cel păcătos” (Rom. 4, 5). 
Despre El se spune că este Drept și 
îndreaptă [pe cel credincios] (Rom. 3, 26). 
Dacă deci pe aceia îi îndreptează, pe aceia 
îi și slăvește. Cel ce îndreptează, Însuși 
slăvește. [Și face aceasta], după cum am 
spus, Cel ce este Domnul slavei. 

Doar după chipul robului El le-a 
răspuns Ucenicilor, care întrebau neliniș-
tiți despre slăvirea lor: „A ședea la dreapta 
sau la stânga Mea nu este al Meu a da 
vouă, ci celor cărora le este pregătit de 
către Tatăl Meu” (Mat. 20, 23). 

 
25. Ceea ce este, așadar, pregătit de 

către Tatăl Lui [, aceea] este pregătit și de 
către Însuși Fiul. Pentru că El și Tatăl una 
sunt (In. 10, 30).  

Am arătat deja, în felul multelor 
cuvinte dumnezeiești, că în această 

                                         
530 În sensul că dinainte îi cunoștea că vor face 

voia Sa. 
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Treime, [ceea ce] am spus despre una 
singură [dintre persoane] este al tuturora 
[de singulis dici quod omnium est]531, 
datorită acțiunii de nedespărțit a uneia și a 
aceleiași firi [unium ejusdemque substan-
tiae]. 

Asemenea a zis și despre Duhul 
Sfânt: „Când Eu mă voi duce, Îl voi trimite 
pe El la voi” (Mt. 16, 7). Nu a zis: Îl vom 
trimite. Dar aceasta [a spus] ca și cum 
numai Fiul L-ar fi trimis pe El [pe Duhul] 
și nu [și] Tatăl. Pe când în altă parte zice: 
„Acestea vi le-am spus vouă rămânând la 
voi532. Dar Mijlocitorul, Duhul Sfânt, pe 
Care Tatăl Îl va trimite în numele Meu, 
acela vă va spune vouă toate” (Mt. 14, 25-
26). Aici se spune, din contră, ca și cum nu 
L-ar trimite pe El [pe Duhul Sfânt] și Fiul, 
ci numai Tatăl. 

Așadar, la fel aceasta, ca și cealaltă pe 
care a spus-o: „ci celor cărora le este 
pregătit de către Tatăl Meu”. [Căci aici] se 
înțelege că [Fiul] împreună cu Tatăl vrea 
să pregătească scaunele slavei celor cărora 
dorește. 

Iar cineva [poate] spune [și astfel]: 
acolo, când a vorbit despre Duhul Sfânt, 
astfel a zis: că El [Fiul] Îl va trimite [pe 
Duhul Sfânt], încât să nu nege că Îl va 
trimite [și] Tatăl. Și, în alt loc, astfel [a zis, 
că Îl va trimite] Tatăl, încât să nu nege că 
El Însuși Îl va trimite.  
                                         

531 Ceea ce este propriu uneia dintre persoane este 
și celorlalte două persoane ale Sfintei Treimi: atributele 
Dumnezeirii. 

532 Fiind cu voi. 
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Aici spune limpede adevărul, [că]: 
„nu este al Meu a da”. Și continuând astfel, 
a zis că acestea au fost pregătite de către 
Tatăl Său. Dar aceasta este despre care mai 
înainte am arătat că a fost spusă [și 
trebuie înțeleasă] după chipul robului. 
[Adică] pentru ca să înțelegem: „nu este al 
Meu a da”. Ca și când s-ar fi zis: nu este în 
puterea omului a da aceasta. 

Pentru ca prin aceea [per illud] să fie 
înțeles că, a da aceasta [ se poate doar prin 
puterea] prin care [Hristos, ca] Dumne-
zeu, este egal Tatălui. 

„Nu este al Meu a da”, a zis. Adică: nu 
cu putere umană dau aceasta, ci „celor 
cărora le este pregătit de către Tatăl Meu” 
(Mat. 20, 23).  

Dar acum tu înțelege [așa]: fiindcă 
dacă „toate câte are Tatăl, ale Mele sunt” 
(In. 16, 15), și aceasta533, așadar,  este a Mea 
și pe [toate] acestea le-am pregătit [îm-
preună] cu Tatăl. 

 
26. Acum și aceasta întreb [și 

anume]: în ce sens s-a zis: „Dacă cineva nu 
aude cuvintele Mele, nu Eu îl voi judeca pe 
el” (In. 12, 47)? Probabil, deci, că a zis aici 
aceasta: „nu Eu îl voi judeca pe el”, în 
același fel ca acolo [unde a zis]: „Nu este al 
Meu a da”. 

Dar ce urmează aici? „Căci nu am 
venit”, zice, „ca să judec lumea, ci să fac 
lumea mântuită [ut salvum faciam mun-
dum]” (In. 12, 47). 

                                         
533 A ști vremea sfârșitului. 
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După care adaugă și zice: „Pe cel ce 
pe Mine Mă disprețuiește și nu primește 
cuvintele Mele, are cine să îl judece” (In. 
12, 48). 

Aici, deci, înțelegem [că Îl arată] pe 
Tatăl [ca Judecător]. Pentru ca [apoi] să 
adauge și să zică: „Cuvântul pe care l-am 
rostit, acela îl va judeca pe el în ziua de pe 
urmă [novissimo die]” (In. 12, 48). 

Ce [înseamnă] acum, așadar, că nici 
Fiul nu îl va judeca – căci a zis: „nu Eu îl 
voi judeca pe el” –, nici Tatăl, ci cuvântul pe 
care l-a rostit Fiul? 

Dar mai bine ascultă cele ce urmează 
mai departe: „Fiindcă Eu”, zice, „nu am 
grăit de la Mine, ci Tatăl, Care M-a trimis 
pe Mine, Acela Mi-a dat Mie poruncă ce să 
zic și ce să vorbesc. Și știu că porunca Lui 
este viața veșnică. Ceea ce deci vorbesc Eu, 
așa cum Mi-a spus Mie Tatăl, astfel vor-
besc” (In. 12, 49-50). 

Dacă, deci, nu judecă Fiul, ci 
cuvântul pe care l-a spus Fiul, așadar, altfel 
spus, cuvântul judecă, [cel] pe care l-a 
rostit Fiul, pentru că nu de la Sine a vorbit 
Fiul, ci Tatăl, Care L-a trimis pe El, I-a dat 
Lui poruncă ce să zică și ce să vorbească.  

[Prin urmare], cu siguranță [că] Tatăl 
judecă, al Căruia este cuvântul pe care l-a 
rostit Fiul. Și, de asemenea, Cuvântul 
Tatălui Însuși [judecă și Care] este chiar 
Fiul Însuși [Ipsum Verbum Patris idem 
Ipse est Filius]. Deci nu este alta porunca 
Tatălui și altul Cuvântul Tatălui. Căci 
Acesta L-a numit și Cuvânt și Poruncă.  

307



Așadar, să vedem că nu întâmplător 
[a fost] ceea ce a zis: „Eu nu am grăit de la 
Mine”. Aceasta a vrut a se înțelege: Eu nu 
de la Mine M-am născut534. Dacă, deci, 
Cuvântul Tatălui vorbește, pe Sine Însuși 
Se vorbește [Se Ipsum loquitur], pentru că 
El este Cuvântul Tatălui. Și deci spune 
adesea: Mi-a dat Mie Tatăl. Ceea ce vrea a 
se înțelege că pe El L-a născut Tatăl [Eum 
genuerit Pater].  

Nu ca și cum [Tatăl I-ar fi dat Fiului] 
altceva, care deja exista și [Fiul] nu ar fi 
avut. Ci El [Tatăl] I-a dat [Fiului] ca să aibă 
și L-a născut ca să fie535. Nu la fel cu 
creatura, ci ca Fiul lui Dumnezeu înainte 
de întrupare și înainte de asumarea 
creaturii [a umanității]. Unul-născut prin 
Care toate s-au făcut. El altfel este și altfel 

                                         
534 Fiul Își are existența de la Tatăl, din veșnicie. 
535 Acestea trebuie înțelese în mod absolut, pentru 

că Fiul are plinătatea existenței dumnezeiești de la Tatăl. 

El nu doar are viață, ci este Viața veșnică și nu doar că I 
S-a dat ceva, ci prin El s-a făcut lumea și a Lui este, pe 
care a și mântuit-o prin jertfa Sa.  

După cum a subliniat mai sus Sfântul Augustin: 
toate câte are Tatăl, are și Fiul asemenea. 

Am putea spune că Sfânta Treime este Dăruire, 
este Iubire în care egoism, ierarhie și diferențe nu există.  

Există atribute personale, specifice fiecărei 
persoane a Sfintei Treimi (nenăscut, născut și purces), 
dar care nu generează diferențe de statut/ de ființă, Ele 
având aceeași fire dumnezeiască și aceeași viață și putere. 
Ceea ce este un paradox greu de înțeles pentru noi, atâta 
timp cât în ordinea creaturală nu este cu putință așa 
ceva, pentru că specificitatea personală dă naștere la 
diferențe de grad. Acest lucru nu se petrece însă în firea 
dumnezeiască, veșnică și necreată, ceea ce este mai 
presus de puterea de concepere și de rațiunea noastră 
omenească. 
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are: dar aceasta este El, și anume este ceea 
ce are. 

Despre care spune cu claritate în acel 
loc – dacă poate cineva să fie capabil să 
înțeleagă [acel lucru] – unde zice: „După 
cum are Tatăl viață în El Însuși, așa I-a dat 
și Fiului să aibă viață în El Însuși” (In. 5, 
26)536. 

Nu I-a dat așadar [ca unei creaturi] 
ceva ce exista și [nici] viață pe care nu o 
avea, [ci I-a dat] ca să aibă viață în El 
Însuși: ca, în același timp, El, Care Însuși 
este537, să fie Viață [cum Eo Ipso quod 
est,Vita sit]538.  

Aceasta este deci: „I-a dat și Fiului să 
aibă viață în El Însuși”. [Pentru că] L-a 
născut pe Fiul ca să fie viață neschimbată, 
care este viața veșnică. 

Din moment ce Cuvântul lui Dumne-
zeu este, așadar, Fiul lui Dumnezeu, și Fiul 
lui Dumnezeu este „Dumnezeu adevărat și 
Viața veșnică”, după cum spune Ioan în 
Epistola sa (I In. 5, 20), trebuie să cu-
noaștem altceva539 aici, unde Domnul zice: 
„Cuvântul pe care l-am rostit, acela îl va 
judeca pe el în ziua de pe urmă” (In. 12, 48) 
și [unde] zice că este Cuvântul Însuși, 
Cuvântul Tatălui și Porunca Tatălui și 
Însăși [Porunca] este Viața veșnică? 

                                         
536 Este ceea ce are: pentru că are viața veșnică și, 

în același timp, El Însuși este Viața veșnică. 
537 Ieș. 3, 14: „Eu sunt Cel ce sunt”. 
538 Să fie Viață veșnică, să fie Viața tuturor. Ediția 

latină menționează, într-o notă de subsol, că, în codici 
mai vechi, exista această completare: Vita aeterna sit. 

539 Decât ceea ce se spune mai sus. 
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[Căci a zis:] „Știu că porunca Lui este 
viața veșnică” (In. 12, 50). 

 
 
27. Care este, așadar, sensul în care 

vom înțelege: Nu Eu îl voi judeca, ci 
cuvântul pe care l-am rostit îl va judeca? 
Ceea ce pare [aici], din cele ce urmează, 
spus astfel. Ca și cum ar fi zis: Eu nu voi 
judeca, ci cuvântul Tatălui va judeca. [Iar] 
Cuvântul Tatălui este Însuși Fiul lui 
Dumnezeu.  

Este de înțeles în mod sec: Nu Eu voi 
judeca, dar Eu voi judeca? 

[Și] în ce fel poate fi acest lucru 
adevărat, decât astfel: Cu certitudine Eu nu 
voi judeca din [prin] putere omenească [ex 
potestate humana], pentru că sunt Fiul 
omului, dar Eu voi judeca din [prin] puterea 
Cuvântului [ex potestate Verbi], deoarece 
sunt Fiul lui Dumnezeu. 

Dacă altfel se văd incompatibile și în 
contradicție [cuvintele]: Nu Eu voi judeca, 
dar Eu voi judeca, ce să zicem acolo unde 
spune: Învățătura Mea nu este a Mea? În 
ce fel [este] a Mea și în ce fel nu [este] a 
Mea? Căci nu a zis: Această învățătură nu 
este a Mea. Ci: Învățătura Mea nu este a 
Mea. Ceea ce a spus [că este] a Sa, de 
asemenea a spus că nu [este] a Sa. 

În ce fel poate fi aceasta adevărată? 
Doar dacă a vrut să spună că este a Sa 
după una [într-un sens] și nu este a Sa 
după alta [în alt sens]. 
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[Căci] după chipul lui Dumnezeu, 
[învățătura este] a Sa, [iar] după chipul 
robului nu este a Sa. Deci când zice: „Nu 
este a Mea, ci a Aceluia care M-a trimis pe 
Mine” (In. 7, 16), ne face să ne întoarcem 
[recurrere] la Cuvântul Însuși. 

Așadar, învățătura Tatălui este Cu-
vântul Tatălui, Care este Fiul unic [unicus 
Filius] [al Tatălui].  

Ce dorește [să spună] despre Sine și 
prin aceasta: „Cine crede în Mine, nu crede 
în Mine” (In. 12, 44)? În ce fel [crede 
cineva] în El și în ce fel nu [crede]  în El?   

Cum se poate înțelege despre Sine 
ceva atât de contradictoriu și de neîm-
păcat [contrarium Sibique adversum]? 
[Căci] a zis: „Cine crede în Mine, nu crede 
în Mine, ci în Cel Care M-a trimis pe 
Mine”. 

Doar astfel înțelegi: Cel care crede în 
Mine nu crede în ceea ce vede – ca să nu fie 
nădejdea noastră în creatură – ci în Cel 
care a primit/ a asumat creatura [uma-
nitatea], în care [fiind îmbrăcat] El apărea 
în ochii oamenilor. Pentru ca, la El pri-
vind/ contemplându-L [ca fiind] egalul 
Tatălui, să-și curățească inimile prin cre-
dință.  

Și de aceea, El îndreaptă atenția 
credincioșilor la Tatăl și zice: „[Cel care 
crede în Mine] nu crede în Mine, ci în Cel 
Care M-a trimis pe Mine”. [Prin aceasta] nu 
a dorit, desigur, să Se despartă pe Sine de 
Tatăl, adică de Cel Care L-a trimis pe El. Ci 
[a spus aceasta, pentru] ca să credem astfel 
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în El, în felul în care [credem] în Tatăl, 
Căruia Îi este egal [Cui est aequalis]. 

Ceea ce deschis/ explicit spune în altă 
parte: „Credeți în Dumnezeu și credeți în 
Mine” (In. 14, 1). Adică: după cum credeți în 
Dumnezeu, așa [să credeți] și în Mine. 
Pentru că Eu și Tatăl [suntem] un Dumne-
zeu [Ego et Pater unus Deus].  

La fel, așadar, așa cum aici a 
îndepărtat de la Sine credința oamenilor și 
a transferat-o [transtulit] în Tatăl, zicând: 
„Nu credeți în Mine, ci în Acela Care M-a 
trimis” – [Tatăl] de Care, totuși, în mod 
cert, pe Sine nu Se desparte – tot astfel 
deci [trebuie înțeles] ceea ce a zis: „Nu 
este al Meu a da, ci celor cărora le este 
pregătit de către Tatăl Meu” (Mat. 20, 23). 
Este clar în ce sens [trebuie] să fie înțelese 
ambele afirmații. 

Deci astfel este și aceasta: „Nu Eu voi 
judeca”, când [, de fapt,] El „va să judece 
viii și morții [judicaturus sit vivos et mor-
tuos]” (II Tim. 4, 1).  

Dar pentru că nu este din [prin] 
putere omenească, de aceea întorcându-ne 
la Dumnezeire [recurrens ad Deitatem], 
înalță inimile oamenilor, pentru că [S-]a 
pogorât ca ei să fie înălțați. 
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Capitolul XIII 
 
 
28. Dar dacă Însuși Acela nu ar fi fost 

Fiul omului prin chipul robului pe care l-a 
primit, Care este Fiul lui Dumnezeu prin 
chipul lui Dumnezeu în care este, 
Apostolul Pavel nu ar fi spus despre 
conducătorii acestui veac: „Dacă, deci, ar fi 
cunoscut, niciodată nu ar fi răstignit pe 
Domnul slavei” (I Cor. 2, 8).  

Deci în chipul robului a fost răstignit 
și totuși a fost răstignit Domnul slavei. 
Astfel a fost deci acea asumare, care [a 
putut] să facă pe Dumnezeu om și pe om 
Dumnezeu [quae Deum hominem faceret, 
et hominem Deum]. 

Totuși, cititorul prudent și iubitor și 
cuvios înțelege [prudens, et diligens, et 
pius lector intelligit], ajutându-i Dumne-
zeu, ceea ce s-a spus despre ce și ce s-a 
spus în conformitate cu ce. Am spus deja 
aceasta că, după [în conformitate cu] 
aceasta, că este Dumnezeu, îi slăvește pe ai 
Săi. După aceasta, cu siguranță, [rezultă] 
că este Domnul slavei. 

Și tocmai Domnul slavei este 
răstignit. Pentru că adevărat s-a spus [a 
fost numit] și Dumnezeu răstignit [Deus 
crucifixus], [însă] nu din puterea dumne-
zeirii, ci din slăbiciunea trupului (II Cor. 
13, 4). La fel spunem [și acum]: fiindcă 
[cugetând] după aceasta că Dumnezeu este 
judecat, [se vede că] aceasta este din 
putere [îngăduință] dumnezeiască, nu din 
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[cea] omenească. Și tocmai însuși omul 
este să judece [judicaturus est], la fel cum 
Domnul slavei este răstignit.  

Aceasta deci, în mod deschis/ lim-
pede, zice: „Când va veni Fiul omului în 
slava Sa, și toți Îngerii cu El, […] atunci se 
vor aduna înaintea Lui toate neamurile” 
(Mt. 25, 31-32) și celelalte, care sunt despre 
judecata viitoare, s-au predicat [praedi-
cantur] în acel loc până la ultimul cuvânt.  

Și iudeii, pentru că au fost stăruitori 
în răutate cu orice preț, în acea Judecată se 
vor pedepsi, după cum este scris în altă 
parte: „Vor vedea [pe Cel] în Care au 
împuns/ pe Care L-au străpuns [in Quem 
pupugerunt]” (Zah. 12, 10). 

Când, deci, și cei buni și cei răi vor 
vedea Judecata viilor și a morților, fără 
îndoială că cei răi nu vor putea a-L vedea 
pe El decât în chipul în care este Fiul 
omului, dar totuși în strălucirea/ în slava 
[in claritate] în care va judeca, nu în 
smerenia [humilitate] în care El a fost 
judecat.  

Ceilalți, [cei] neevlavioși, fără 
îndoială că nu vor vedea acel chip al lui 
Dumnezeu în care [Fiul] este egalul Tată-
lui540.  

                                         
540 Cei necredincioși și răi nu vor vedea nici la 

Judecată dumnezeirea Fiului, ci Îl vor vedea tot ca pe un 
om, deși nu în smerenia în care L-au văzut pe pământ, ci 
în slavă, plin de strălucire.  

Nu vor putea cunoaște, ca Sfinții, slava Lui 
dumnezeiască, pentru că niciodată nu I-au cunoscut sau 
nu I-au recunoscut dumnezeirea, ci L-au văzut doar ca 
om. Deci vor vedea un om judecându-i, pentru că n-au 
văzut niciodată în El pe Dumnezeu.  

314



Nu astfel sunt cei curați cu inima 
[mundicordes] [, ci]: „Fericiți”, așadar, „cei 
curați cu inima, căci ei vor vedea pe 
Dumnezeu” (Mt. 5, 8). Și această vedere 
este „față către Față” (I Cor. 13, 12), care a 
fost făgăduită celor Drepți [ca] cea mai 
mare răsplată [summum praemium]. 

Și aceasta se va întâmpla când [Fiul] 
„va preda Împărăția lui Dumnezeu și 
Tatălui” (I Cor. 15, 24). În care –  vrea să se 
înțeleagă – [că va fi] și vederea chipului Său 
[, a Celui prin care a] supus lui Dumnezeu 
întreaga creație, și [vederea] aceluia [a chi-
pului robului] în care Fiul lui Dumnezeu a 
fost făcut Fiul omului541.  

Pentru că, după acesta [după chipul 
robului], „și Fiul Însuși atunci va fi supus 
Lui [Tatălui], Care I-a supus Lui [Fiului] 
toate, pentru ca Dumnezeu să fie toate în 
toți” (I Cor. 15, 28). 

Pe de altă parte, dacă Fiul lui 
Dumnezeu, Judecătorul, va apărea, totuși, 
și celor neevlavioși în chipul în care este 
egalul Tatălui, cu ce este mai mult ceea ce 
i-a făgăduit celui care Îl iubește [pe El] 
[dilectori Suo], zicând: „Și Eu îl voi iubi pe 
el și Mă voi arăta pe Mine Însumi lui” (In. 

                                                                                    
Păcătoșii vor rămâne la vederea și înțelegerea lor 

redusă și tot ceea ce vor vedea, spre groaza lor, va fi omul 
batjocorit de ei, aflat în mare slavă și judecându-i.  

Observăm accentul pus adesea de Sfântul 
Augustin pe vedere și faptul că ea este sinonimă cu 
înțelegerea și cunoașterea. Nu pot deci să cunoască pe 
Dumnezeu cei ce au refuzat întotdeauna să-L cunoască. 

541 Sfinții Îl vor vedea pe Hristos deopotrivă ca Fiul 
lui Dumnezeu și ca Fiul omului, deci în mod desăvârșit, 
ca Dumnezeu și om. 
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14, 21)? Pentru aceea Fiul omului este 
Judecător, dar nu însă din [prin] puterea 
omenească, ci din aceea prin care este Fiul 
lui Dumnezeu. 

Și, pe de altă parte, Fiul lui Dumnezeu 
este Judecător, nu însă apărând în acel 
chip în care este egalul Tatălui, ci în acela 
în care este Fiul omului. 

 
29. Astfel, se poate spune în două 

feluri: și Fiul omului va judeca, [dar] și: nu 
Fiul omului va judeca. Fiindcă, Fiul omului 
va judeca, pentru ca să fie adevărat ceea ce 
a zis: Când va veni Fiul omului atunci se vor 
aduna înaintea Lui toate neamurile (Mt. 25, 
31-32). Și nu Fiul omului va judeca, pentru 
ca să fie adevărat ceea ce a zis: „nu Eu voi 
judeca” (In. 12, 47) și: „Eu nu caut slava 
Mea. Este Cine să o caute și să judece” (In. 
8, 50). 

Fiindă după [conform cu] aceasta – 
că în Judecată nu chipul lui Dumnezeu, ci 
chipul Fiului omului va apărea –, nici Tatăl 
Însuși nu va judeca. După [conform cu] 
aceasta deci s-a zis: „Tatăl nu judecă pe 
nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” 
(In. 5, 22). 

Căci fie s-a spus aceasta din [în acord 
cu] acel cuvânt, pe care mai sus l-am 
amintit, unde a zis: „Așa I-a dat Fiului să 
aibă viață în Sine” (In. 5, 26), ca să arate că 
așa L-a născut pe Fiul; fie din [în acord cu] 
aceasta despre care vorbește Apostolul, 
zicând: Și de aceea pe El L-a înălțat și I-a 
dat Lui nume care este peste tot numele 
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(Filip. 2, 9). Fiindcă aceasta [din urmă] s-a 
zis despre Fiul omului, după care [s-a spus 
că542]: Fiul lui Dumnezeu S-a sculat din 
morți. 

Deoarece El, în chipul lui Dumnezeu 
[este] egalul Tatălui, de la Care [ex Quo] S-
a golit pe Sine primind chipul robului, în 
însuși chipul robului a și umblat [agit], a 
pătimit și S-a supus, încât Apostolul a 
arătat mai departe următoarele: „S-a 
smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până 
la moarte, chiar moarte pe/ prin cruce. 
Pentru aceea și Dumnezeu L-a înălțat pe 
El și I-a dat Lui nume, care este peste tot 
numele. Ca în numele lui Iisus tot genun-
chiul să se plece, al celor cerești, al celor 
pământești și al celor de dedesupt/ din Iad 
[coelestium, terrestrium et infernorum] și 
toată limba să mărturisească [faptul] că 
Domnul Iisus Hristos este în slava lui 
Dumnezeu Tatăl” (Filip. 2, 8-11).    

Deci fie că s-a spus: „toată judecata I-
a dat-o Fiului” (In. 5, 22), în înțelesul acela 
[de la In. 5, 26], fie în înțelesul acestui 
cuvânt [de la Filip. 2, 9], apare [lămurit] de 
aici suficient [de mult].  

Pentru că dacă a fost spusă conform 
sensului în care s-a zis: „I-a dat Fiului să 
aibă viață în Sine” (In. 5, 26), cu siguranță 
nu defaimă [ceretur] [spunând]: „Tatăl nu 
judecă pe nimeni”. Pentru aceasta, deci, 
pentru că Tatăl L-a născut pe Fiul egal [cu 
Sine], judecă [împreună] cu El.  

                                         
542 După chipul robului, adică. 
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Conform cu aceasta deci s-a spus că, 
la Judecată, nu chipul lui Dumnezeu, ci 
chipul Fiului omului va apărea [non forma 
Dei, sed forma Filii hominis apparebit]. 

Nu pentru că nu va judeca [Tatăl], 
Care „a dat toată judecata Fiului” – cum 
despre El zice Fiul: Este cine să caute [slava 
Mea] și să judece – ci aceasta s-a spus, [că] 
„Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată 
judecata I-a dat-o Fiului”, ca și cum ar fi 
zis: nimeni nu Îl va vedea pe Tatăl la 
Judecata celor vii și a celor morți, ci toți 
[vor vedea] pe Fiul, pentru că [El] este Fiul 
omului, ca să poată să fie văzut și de către 
cei neevlavioși, când și ei Îl vor vedea [pe 
Cel] în Care au împuns543. 

 
 
30. Ca să nu fie respinse [cele 

afirmate], mai bine să vedem [cum] să 
demonstrăm [aceasta] în mod clar. [Căci 
trebuie] să aducem înainte [ca dovadă] cu-
vântul neîndoielnic și limpede al Domnu-
lui Însuși, prin care să arătăm că acesta a 
fost motivul însuși ca să spună [că] „Tatăl 
nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a 
dat-o Fiului” (In. 5, 22): pentru că Jude-
cătorul va apărea în chipul Fiului omului, 
care nu este chip al Tatălui, ci al Fiului, [și] 
nici [nu este] acesta [chipul] Fiului în care 
este egal Tatălui, ci [acela] în care este mai 
mic decât Tatăl, ca să fie văzut [conspi-

                                         
543 Cf. și Apoc. 1, 7. 
Cei păcătoși Îl vor vedea pe Fiul omului nu ca o 

răsplată sau ca o mângâiere, ci ca o pedeapsă. 
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cuus] la Judecată și de cei buni și de cei 
răi. 

Căci puțin mai departe zice: „Amin 
zic vouă, că cel care aude cuvântul Meu și 
crede în Cel Care M-a trimis pe Mine, are 
viață veșnică și la Judecată nu va veni, ci va 
trece [transiet] din moarte la viață” (In. 5, 
24). Această viață veșnică este acea vedere 
care nu ajunge la cei răi [ad malos]. 

După aceea urmează: „Amin, amin 
zic vouă, că vine ceasul și acum este, când 
morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu 
și cei care vor auzi vor trăi/ vor fi vii 
[vivent]” (In. 5, 25). Și aceasta este proprie 
celor evlavioși [proprium este piorum], 
care au auzit despre întruparea Lui, astfel 
încât să creadă că este Fiul lui Dumnezeu.  

Adică astfel să Îl primească [pe Cel 
Care],  pentru ei, S-a făcut mai mic decât 
Tatăl, [îmbrăcându-Se] în chipul robului, 
încât să creadă că este egal Tatălui în 
chipul lui Dumnezeu.  

Așadar continuă și zice arătând 
tocmai aceasta: „Căci precum Tatăl are 
viață în Sine, așa I-a dat și Fiului să aibă 
viață în Sine” (In. 5, 26). După care vine la 
vederea strălucirii Sale [ad visionem Suae 
claritatis], în care va să vină la Judecată. A 
cărei vedere [a strălucirii] va fi comună și 
celor necucernici și Drepților [impiis et 
Justis].  

Continuă deci și zice: „Și putere I-a 
dat Lui și să facă Judecată [et Judicium 
facere], pentru că este Fiul omului” (In. 5, 
27). 
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Cred că nu există nimic mai clar. 
Așadar, pentru că Fiul lui Dumnezeu este 
egalul Tatălui, nu primește această putere 
de a face Judecată, ci o are, în taină, 
[împreună] cu Tatăl. Deci o primește pe 
aceea întrucât este Fiul omului, pentru ca 
[deopotrivă] cei buni și cei răi să Îl vadă pe 
El judecând. 

Prin urmare, vederea Fiului omului se 
va arăta și celor răi, dar vederea chipului 
lui Dumnezeu numai celor curați cu inima, 
fiindcă ei vor vedea pe Dumnezeu. Adică 
numai celor evlavioși, cărora – celor ce Îl 
iubesc –, aceasta El le-a promis, că Se va 
arăta lor pe Sine Însuși. 

Căci vedeți ce urmează: „Nu vă mirați 
de aceasta” (In. 5, 28), zice. De ce ne 
interzice să ne mirăm, dacă nu pentru 
aceea că, de fapt, se miră toți cei care nu 
înțeleg. [Se miră] așadar ca [El] să spună că 
Tatăl I-a dat Lui putere să facă Judecată 
pentru că este Fiul omului, când s-ar fi 
așteptat mai degrabă la aceasta, ca să 
spună [că I-a dat putere] pentru că este 
Fiul lui Dumnezeu?  

Dar fiindcă păcătoșii nu Îl pot vedea 
pe Fiul lui Dumnezeu ca Cel ce este în 
chipul lui Dumnezeu, egal Tatălui, este 
necesar, deci, ca pe Judecătorul celor vii și 
al celor morți, când vor fi judecați în fața 
Sa, să Îl vadă și cei drepți și cei necre-
dincioși: „Nu vă mirați de aceasta”, zice, 
„pentru că vine ceasul în care toți cei care 
sunt în morminte [qui in monumentis 
sunt] vor auzi glasul Lui și vor ieși cei ce 
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au purtat cele bune [bona gesserunt], în 
învierea vieții [in resurectionem vitae], iar 
cei care au purtat cele rele, în învierea 
judecății” (In. 5, 28-29). 

Așadar, la aceasta [la Judecată] 
trebuia, de aceea, să primească acea 
putere, pentru că este Fiul omului, ca toți 
cei înviați [din morminte] [resurgentes] să 
Îl vadă pe El în chipul în care este posibil 
să fie văzut de către toți [, ca om], dar unii 
spre osândă [și] alții spre viață veșnică. 

Ce este deci viața veșnică, dacă nu 
acea vedere [nisi illa visio], care nu este 
îngăduită celor neevlavioși?544 „[Și aceasta 
este viața veșnică:] să Te cunoască pe 
Tine”, zice, „unul Dumnezeu adevărat, și 
pe Cel pe Care L-ai trimis, pe Iisus Hristos” 
(In. 17, 3). 

Și în ce fel [Îl vor cunoaște] pe Însuși 
Iisus Hristos, dacă nu ca pe unul 
adevăratul Dumnezeu, Care Se va arăta pe 
Sine Însuși lor, [iar] nu în felul în care Se 
va arăta, totuși, și celor care vor fi 
pedepsiți, în chipul Fiului omului?  

                                         
544 Teologia romano-catolică – exprimată și de 

Dante în Divina comedie – a inventat existența 
limburilor, o zonă neutră în care se spune că stau cei 
avortați sau cei care nu L-au cunoscut pe Hristos și a 
căror singură nefericire ar fi doar aceea că nu Îl pot vedea 
pe Dumnezeu.  

Dacă teologia romano-catolică l-ar fi urmat pe 
Sfântul Augustin atât de mult pe cât pretinde, ar fi 
remarcat în scrierile lui că a nu vedea pe Dumnezeu 
reprezintă adevărata osândă a celor păcătoși, iar a vedea 
pe Dumnezeu înseamnă adevărata fericire a Sfinților. 
Deci nu are cum să existe în veșnicie o stare de  bine 
relativ, pe care să o aibă unii, care nu Îl pot vedea 
niciodată pe Dumnezeu. 
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31. [Domnul] este Bun conform cu 

această vedere [secundum illam visionem], 
în conformitate cu care vedere Dumnezeu 
apare celor curați cu inima. Căci [s-a spus]: 
„Cât este de bun Dumnezeu cu Israel, cu 
cei drepți la inimă!” (Ps. 72, 1). 

Când însă cei răi Îl vor vedea pe 
Judecătorul, nu li se va părea lor Bun, 
pentru că nu lor li se vor bucura inimile 
[văzându-L], ci atunci vor plânge în fața 
Lui toate semințiile [tribus] pământului 
(Apoc. 1, 7), astfel încât [să fie socotiți] în 
[acest] număr toți cei răi și necredincioși. 

Pentru acest motiv, aceluia care Lui I-
a zis Învățător Bun [Magistrum Bonum], 
pe când căuta la El sfat cum să primească 
viața veșnică, El i-a răspuns: „Ce mă 
întrebi despre [ceea ce este] bun? Nimeni 
[nu e] bun, decât unul Dumnezeu” (Mt. 19, 
17). Pe când, în alt loc, Însuși Domnul a zis 
că și omul [este] bun: „Omul bun”, zice, 
„din comoara bună a inimii lui scoate cele 
bune și omul rău din comoara rea a inimii 
scoate cele rele” (Mt. 12, 35). Dar pentru că 
acela întreba despre viața veșnică, [spunem 
că] viața veșnică este deci în acea vedere 
[in illa contemplatione], prin care 
Dumnezeu nu este văzut spre pedeapsă, ci 
spre fericire veșnică [ad gaudium sempi-
ternum]. Și [cel ce L-a întrebat] nu 
înțelegea cu Cine vorbea și Îl considera pe 
El [că este] doar Fiul omului. Adică 
[Domnul i-a răspuns]: de ce Îl întrebi 
despre [ceea ce este] bun pe acest chip 
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[istam formam], pe Care îl vezi și Mă 
numești „Învățător Bun”, [numai] în 
conformitate cu ceea ce vezi? 

Acest chip este al Fiului omului [haec 
forma Filii hominis est], acest chip [El] L-a 
primit, acest chip va apărea la Judecată, nu 
doar [în fața] celor Drepți, dar și a celor 
necucernici și vederea chipului Său nu va 
fi spre bine [in bonum], celor care s-au 
îndreptat spre rele. Deci este [la Judecată] 
vederea chipului Meu, în care, pe când 
eram [în trup], nu am considerat o răpire a 
fi egal cu Dumnezeu [non rapinam arbi-
tratus sum esse aequalis Deo], dar ca să îl 
primesc pe acesta [chipul robului/ al 
omului], M-am golit [de slavă] pe Mine 
Însumi (Filip. 2, 6-7). 

Așadar, Acesta [este] unul 
Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt 
[unus Deus Pater et Filius et Spiritus 
Sanctus], Care va apărea doar spre bucuria 
[ad gaudium] care nu se va lua de la [cei] 
Drepți. După care bucurie suspină 
[suspirat] și cel ce zice: „Una am cerut de 
la Domnul, pe aceasta o voi căuta: ca să 
locuiesc în casa Domnului [in domo Do-
mini] pentru toate zilele vieții mele, ca să 
contemplu desfătarea/ plăcerea Domnului 
[ut contemplet delectationem Domini]” 
(Ps. 26, 7-8). 

Căci unul, Dumnezeu Însuși, este 
singur bun și aceasta pentru că nimeni nu 
Îl vede pe El pentru a plânge și a se jeli, ci 
doar spre mântuire și bucurie adevărată 
[laetitiam veram].  
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[Domnul i-a răspuns deci aceluia545 
ca și cum ar fi zis:] Dacă Mă înțelegi, în 
conformitate cu acel chip [ca Dumnezeu], 
sunt bun; dacă însă [Mă privești] numai în 
conformitate cu acesta [, cu chipul Fiului 
omului], de ce Mă întrebi despre [ceea ce 
este] bun, dacă ești între cei care „vor vedea 
[pe Cel] în Care au împuns” (Zah. 12, 10)546?  

Această vedere va fi rea pentru ei, 
pentru că va fi pedepsitoare [poenalis]. [Că 
astfel este sensul] acestui cuvânt pe care l-
a spus Domnul – „De ce Mă întrebi despre 
[ceea ce este] bun? Nimeni [nu e] bun, fără 
numai unul Dumnezeu” – este posibil [să 
se înțeleagă] din aceste exemple/ dovezi 
pe care le-am amintit mai devreme.  

Pentru că acea vedere a lui 
Dumnezeu, întru care vom contempla pe 
Cel neschimbabil [contemplabimur incom-
mutabilem], ca și firea lui Dumnezeu nevă-
zută ochilor omenești [atque humanis 
oculis invisibilem Dei substantiam], [este 
vederea] care a fost făgăduită numai 
Sfinților [solis Sanctis], despre care spune 
Apostolul Pavel [că va fi]: „față către Față” 
(I Cor. 13, 12)547. 
                                         

545 Celui care L-a întrebat despre cum poate să 
aibă viața veșnică, și care I s-a adresat numindu-L: 
Învățătorule Bun.  

546 Sfântul Augustin vrea să spună fie că Domnul 
știa că tânărul respectiv Îl numea Învățător Bun, dar mai 
târziu avea să fie între cei care au cerut Răstignirea Lui, 
fie că toți cei care nu cred în dumnezeirea Lui Îl străpung 
cu necredința și cu păcatele lor și sunt osândiți la un loc 
cu cei care L-au răstignit. 

547 Nu se înțelege de aici că Sfinții vor vedea ființa 
lui Dumnezeu, ci se face diferența între ceea ce vor vedea 
Sfinții – adică vor avea comuniune cu Dumnezeu –, și 
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Și despre care zice Apostolul Ioan: 
„Vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom 
vedea pe El precum este” (I In. 3, 2). Și 
despre care s-a zis: „Una am cerut de la 
Domnul […] ca să contemplu desfătarea/ 
plăcerea Domnului” (Ps. 26, 7-8).  

Și despre care zice Însuși Domnul: „Și 
Eu Îl voi iubi pe El și Mă voi arăta pe Mine 
Însumi lui” (In. 14, 21). Și numai pentru 
aceasta ne curățim inimile prin credință548, 
ca să fim: „Fericiți cei curați cu inima, 
pentru că ei vor vedea pe Dumnezeu” (Mt. 
5, 8). Și dacă oricare altele s-au spus 
despre această vedere – pe care le găsește 

                                                                                    
ceea ce nu vor vedea păcătoșii: adică nu vor avea 
comuniune cu El. 

Nu se poate înțelege deci, din acest pasaj, ceea ce 
susțin romano-catolicii, și anume că cei care sunt 

creaturile Lui, Îngerii și Sfinții, pot vedea esența lui 
Dumnezeu, decât dacă acest fragment este scos din 
context și răstălmăcit, distorsionat. 

Dimpotrivă, dacă se urmărește cu atenție 
contextul, adică toată pledoaria făcută până acum de 
Sfântul Augustin, se vede foarte bine că el nu se referă 
niciodată la vederea ființei lui Dumnezeu, ci prin „Dei 
substantiam” înțelege firea dumnezeiască a lui Hristos, 
dumnezeirea Lui, pe care o vor vedea Sfinții, în Cel care 
este Dumnezeu și om, spre deosebire de cei răi, care nici 
măcar la Judecată nu vor vedea dumnezeirea Fiului, ci 
numai umanitatea Lui. 

Pe de altă parte, Sfântul Augustin precizează fără 
echivoc faptul că dumnezeirea este nevăzută [invisi-
bilem] ochilor omenești, și prin urmare contrazice tocmai 
teologia romano-catolică, care susține că slava dumne-
zeiască se vede cu ochii fizici. 

548 Sfântul Augustin nu se referă la sola fide a 
protestanților și a neoprotestanților, ci la credința în 
dumnezirea lui Hristos, din care decurge toată 
înțelegerea dreaptă și viața curată. Adică pune această 
credință drept temelie a vieții sfinte și a mântuirii, nu 
drept sfârșit al lor, așa cum se întâmplă în protestantism. 
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din plin [copiosissime] răspândite în toate 
Scripturile, acela care caută la ele cu 
ochiul iubirii – aceasta [vederea] este cel 
mai mare bun al nostru, pentru a cărui 
câștigare mai înainte ne pregătim, ca să 
facem drept [recte] orice facem.  

Prin acea vedere adevărată a Fiului 
omului, care este mai înainte vestită – 
[care va fi] „când se vor aduna înaintea Lui 
toate semințiile”, și vor zice Lui: „Doamne, 
când Te-am văzut flămând și însetat?” 
(Mt. 25. 37, 44) și celelalte – nu va fi Bun 
cu cei necucernici, pe care îi va trimite în 
focul veșnic [ignem aeternum], nici nu va 
fi [aceasta] cel mai mare bun al Drep-
ților549. 

Căci are să îi cheme pe ei la 
Împărăție, care este pregătită pentru ei de 
la începutul lumii. La fel, deci, [cum] va să 
zică celorlalți: „Mergeți în focul veșnic” 
(Mt. 25, 41), [va spune] dar acestora: 
„Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, ca să 
moșteniți Împărăția pregătită vouă” (Mt. 
25, 34). Și la fel se vor duce aceia în arderea 
veșnică [ambustionem aeternam], după 
cum cei Drepți [vor merge] în viața 
veșnică. Ce este deci viața veșnică, decât 
„să Te cunoască pe Tine”, zice, „unul 
Dumnezeu adevărat, și pe Cel pe Care L-ai 
trimis, pe Iisus Hristos” (In. 17, 3)? 

Dar atunci [Îl vor vedea pe Hristos] în 
acea slavă/ strălucire, despre care [Fiul Îi] 

                                         
549 Este vorba de vederea Fiului omului, adică a 

umanității lui Hristos: nu această vedere va fi cel mai 
mare bun al Sfinților, ci vederea slavei dumnezeirii Lui. 
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spune Tatălui: „Pe care am avut-o la Tine, 
mai înainte de a fi lumea” (In. 17, 5). 

Așadar, atunci „va preda Împărăția 
lui Dumnezeu și Tatălui” (I Cor. 15, 24), ca 
să intre slujitorul cel bun în bucuria 
Domnului Său (Mt. 25. 21, 23) și ca să îi 
ascundă/ adăpostească [abscondat] de tul-
burarea oamenilor, pe cei pe care 
Dumnezeu îi avea în taina vederii Sale [in 
abscondito vultus Sui], a acelora, desigur, 
care vor fi tulburați atunci, auzind acea 
sentință.  

De care rea auzire [însă] Dreptul nu 
se va teme (Ps. 111, 6), numai dacă este 
ascuns/ acoperit în cort [in tabernaculo], 
adică în dreapta credință [in fide recta] a 
Bisericii universale, „de împotrivirea limbi-
lor” (Ps. 30, 21), adică de calomniile ereti-
cilor [calumniis haereticorum]. 

Dar dacă există o altă înțelegere a 
cuvintelor Domnului – a ceea ce a zis: „De 
ce mă întrebi despre [ceea ce este] bun? 
Nimeni [nu e] bun, numai unul 
Dumnezeu” – atâta timp cât, totuși, nu se 
crede, așadar, că mai mare în bunătate 
[majoris bonitatis]550 este firea Tatălui 
decât cea a Fiului, în conformitate cu care 
Cuvântul este Cel prin care toate s-au 
făcut, și nimeni [dintre cei care înțeleg 
altfel spusa Domnului] nu se întoarce de la 
învățătura sănătoasă [sana doctrina], 
[atunci și noi] folosim [interpretarea lor] 
în mod sigur și nu doar una singură 

                                         
550 Mai bună, superioară. 
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[dintre învățături], ci cât de multe vor 
putea găsi. 

Căci cu cât sunt înfruntați mai tare 
ereticii, cu atât mai multe soluții găsesc [în 
Scripturi], evitând cursele lor.  

Dar acestea [sunt cele] pe care le-am 
luat în considerare până în acest moment.  

De acum să țintim a începe cu altele. 
 

[Sfârșitul cărții întâi] 
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Cartea a doua 
 
 

Prefață 
 

 
1. Când oamenii Îl caută pe 

Dumnezeu și spre cunoașterea Treimii își 
întind mintea/ sufletul [animum], după 
puterea slăbiciunii umane, [atunci] expe-
riază greutăți obositoare. 

[Greutăți] fie în însăși vederea minții 
[acie mentis]551, încercând să privească lu-
mina neapropiată [inaccessibilem lucem], 
fie în [înțelegerea a] numeroase și felurite 
exprimări/ moduri de a vorbi [locutionem] 
ale Scrierilor Sfinte. Unde mie mi se pare 
că mintea/ sufletul este doar măcinat, 
pentru ca să se îndulcească [dulcescat] 
după ce va fi slăvit de harul lui Hristos.  

Când [acei oameni] au venit/ au 
ajuns la o îndepărtare sigură a oricărei am-
biguități, trebuie să ierte cu ușurință celor 
care rătăcesc în cercetarea [pervesti-
gatione] unei taine atât de adânci. 

Dar două sunt [lucrurile] care se 
tolerează cu greutate în eroarea umană:  

[1] presupunerea [praesumtio], mai 
înainte ca adevărul să se arate/ să îi fie 
bine cunoscut, și  

[2], atunci când adevărul s-a arătat, 
apărarea falsității [acelei] presupuneri. 

De aceste două păcate, foarte 
împotrivitoare descoperii adevărului și 

                                         
551 În asceza duhovnicească. 
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păstrării [acurateții] Dumnezeieștilor Cărți 
Sfinte, numai de m-ar apăra pe mine 
Dumnezeu. Așa cum mă rog și sper. Și de 
m-ar păzi cu scutul bună-voirii Sale [scuto 
bonae voluntatis Suae] (Ps. 5, 12) și cu 
harul milei Sale [gratia misericordiae 
Suae].  

[Și astfel] nu voi fi leneș pentru a cer-
ceta [despre] firea lui Dumnezeu [substan-
tiam Dei]552, fie cu ajutorul Scripturii Lui, 
fie cu ajutorul creației [Sale]553. Care, 
amân-două, sunt puse înaintea noastră 
spre con-templare. Pentru ca pe El să-L 
căutăm, pe El să-L iubim. Care și pe aceea 
[Scriptura] a inspirat-o și pe aceasta 
[lumea/ uni-versul] a creat-o. 

Nici nu voi fi ezitant [trepidus] în a 
arăta gândirea mea, în care voi iubi mai 
mult a fi luat în considerare de către cei 
Drepți [Rectis], decât să mă tem de a nu fi 
mușcat de cei nedrepți [perversis]. 

Căci ochiul de porumbiță [oculum 
columbinum] cu bucurie îl primește iubi-
                                         

552 Aici Sfântul Augustin se referă la ființa lui 
Dumnezeu nu în sens strict ci cu semnificația mai largă 
de Dumnezeire. Adică nu își propune să cerceteze ființa 
lui Dumnezeu cea nevăzută Îngerilor și oamenilor, 
despre care el însuși precizează, de nenumărate ori, că 
nu poate fi cunoscută. Contextul ne lămurește înțelesul 
cuvintelor, pentru că imediat vorbește despre cunoaș-
terea lui Dumnezeu cu ajutorul creației Sale. Or este 
exclus ca autorul să susțină că făptura/ creația/ universul 
ne poate descoperi ceva despre ființa lui Dumnezeu.  

553 Că Dumnezeu trebuie cunoscut din Scriptură și 
din natură/ creație, este un lucru pe care îl susțin toți 
Sfinții Părinți. Natura sau creația Lui este o biblie 
cosmică, fapt asupra căruia s-a insistat în toată literatura 
patristică, în toată tradiția bizantină și, de asemenea, în 
tradiția și literatura noastră românească. 
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rea preafrumoasă și preamodestă [pulche-
rrima et modestissima charitas], dar din-
tele câinesc [dantem caninum] fie prea-
prudenta smerenie îl evită, fie prea-
puternicul adevăr îl tocește. 

Și mai mult voi alege să fiu blamat de 
oricine, decât să fiu lăudat, fie de cel ce 
rătăcește, fie de cel ce flatează [adulante]. 
Căci niciunul, care este temător de a fi 
cenzurat/ corectat [reprehensor], nu este 
iubitor al adevărului. Fiindcă cenzorul este 
fie dușman, fie prieten. Dacă, deci, 
dușmanul insultă/ batjocorește [insultat], 
trebuie suportat. Dar dacă prietenul 
greșește, trebuie îndreptat/ povățuit. [Iar] 
dacă [prietenul te] învață [cele bune], 
trebuie ascultat. Totuși, cel ce laudă 
greșind încurajează eroarea și lăudând 
amăgește [și pe alții] în greșeală. 

Așadar, „certa-mă-va Dreptul în/ cu 
milă și mă va mustra, iar uleiul/ 
untdelemnul [oleum] păcătoșilor să nu 
ungă capul meu [non impinguabit caput 
meum]” (Ps. 140, 5). 
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Capitolul I 
 
 
2. Pentru aceea, ne ținem cu tărie, 

privitor la Domnul nostru Iisus Hristos, de 
ceea ce a fost însămânțat  prin Scripturi și 
arătat a fi regulă/ învățătură canonică 
[canonicam regulam] de către învățații co-
mentatori [tractatoribus] universali/ cato-
lici ai prețiosului/ diversului canon al 
Scripturilor, prin care se înțelege că Fiul 
lui Dumnezeu este egalul Tatălui, după 
chipul lui Dumnezeu, în care este [din 
veșnicie] și mai mic decât Tatăl, după 
chipul robului pe care L-a primit (Filip. 2, 
6-7) [prin întrupare]. 

În care chip [al robului] nu numai 
decât Tatăl se descoperă a fi mai mic, ci 
încă și decât Duhul Sfânt. Și nu numai 
aceasta, ci chiar decât El Însuși [este mai 
mic], nu decât El Însuși, Care a fost [în 
timp, ca om], ci decât El Însuși, Care este 
[din veșnicie].   

Fiindcă primind chipul robului, nu a 
pierdut chipul lui Dumnezeu, după cum 
Scripturile au dat mărturie în cărțile pe 
care le-am amintit mai sus.  

Totuși sunt unele lucruri în textele 
dumnezeiești [in divinis eloquiis], astfel 
formulate [posita], încât sunt neclare [în 
exprimare], [cu privire] la care regulă/ 
învățătură se referă mai degrabă: fie la cea 
prin care Îl înțelegem pe Fiul [ca fiind] mai 
mic în creatura [umanitatea] asumată, fie 
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la cea prin care Îl înțelegem pe Fiul, cu 
adevărat, a fi nu mai mic, ci egalul Tatălui.  

[Dar], totuși, [se afirmă că] Acesta 
[Fiul] este din El [Tatăl], [adică] 
Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din 
Lumină [Deum de Deo, Lumen de Lumi-
ne].  

Așadar, Îl numim pe Fiul: Dumnezeu 
din Dumnezeu, iar pe Tatăl doar 
Dumnezeu. [Căci] nu [spunem, deci, 
despre Tatăl că este] din Dumnezeu. De 
unde este limpede că Fiul are pe Altcineva 
din Care să fie și al Cărui Fiu să fie. 

Dar Tatăl nu are pe Fiul din Care să 
fie, dar totuși Acestuia Îi este Tată. Orice 
fiu, deci, este din tatăl, care este [părintele 
său] și fiul este al tatălui. Așadar, niciun 
tată nu este [născut] din fiul [său], care 
[fiu] este [din el], ci este tatăl fiului. 

 
3. Sunt formulate în Scripturi lucruri 

certe despre Tatăl și [despre] Fiul [dar 
scrise] într-un fel sau în altul554. [Prin care 
s-a dorit] să se arate unitatea firii [dumne-
zeiești] și egalitatea [persoanelor]. După 
cum este [spus aici]: „Eu și Tatăl una 
suntem” (In. 10, 30) și: „Când era în chipul 
lui Dumnezeu, n-a socotit o răpire a fi egal 
cu Dumnezeu” (Filip, 2, 6). Și oriunde [în 
Scripturi], astfel sunt [formulate: mai greu 
de înțeles].  

                                         
554 Adică se referă ba la Fiul înainte de întrupare, 

ba la Fiul întrupat. Tocmai de aceea e greu de înțeles, 
pentru un cititor nespecializat, când se referă la starea de 
dinainte și când la cea de după întrupare.  
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Cu adevărat, lucrurile [sunt spuse] 
astfel, încât Fiul să fie arătat mai mic, după 
chipul robului, adică: după creatura 
asumată, având fire umană și schim-
bătoare.   

În acest fel, este precum a zis: 
„Pentru că Tatăl este mai mare decât 
Mine” (In. 14, 28). Și: „Tatăl nu judecă pe 
nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” 
(In. 5, 22). Și puțin mai departe a zis, în 
consecință: „Și putere I-a dat Lui și să facă 
judecată, pentru că este Fiul omului” (In. 
5, 27). 

Mai departe555, unele lucruri [sunt 
spuse] astfel, nu pentru ca acolo El să fie 
arătat a fi mai mic sau egal [Tatălui], ci 
numai pentru ca [Fiul] să fie considerat [că 
este] din Tatăl [de Patre].  

Așa cum este [spune] acesta [textul]: 
„După cum are Tatăl viață în Sine, așa I-a 
dat și Fiului să aibă viață în Sine” (In. 5, 
26).  

Și acesta: „Căci Fiul nu poate să facă 
de la Sine nimic, dacă nu va vedea pe Tatăl 
făcând” (In. 5, 19).   

Pe care556, dacă le-am considera a fi 
spuse în acest sens, [anume] pentru că Fiul 
este mai mic [decât Tatăl] în chipul luat de 
la creatură, consecința ar fi că Tatăl, mai 
înainte [de Fiul întrupat], a mers pe 
deasupra apelor sau că [tot Tatăl, mai 
înainte,] unuia oarecare, născut orb, i-a 

                                         
555 Mergând mai departe cu discuția noastră. 
556 Pe acestea pe care le-a citat mai sus: In. 5. 19, 

26. 
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descoperit/ deschis [ochii] cu scuipat și cu 
lut.  

Și altele pe care Fiul, în trup fiind, le-
a făcut între oameni (Mt. 14, 26 și In. 9, 6-
7) [ar însemna că le-a făcut mai întâi 
Tatăl].  

[Ar trebui atunci557 să considerăm 
astfel], pentru ca să poată face acestea 
[după Tatăl, și] Acela [Fiul] Care a zis 
[despre El Însuși] că nu poate Fiul să facă 
ceva de la Sine, dacă nu va vedea pe Tatăl 
făcând. 

Dar cine, chiar nebun [de-ar fi], [ar 
putea] crede aceasta? Rămâne așadar ca 
acestea558 să fie spuse astfel, pentru că 
neschimbabilă [incommutabilis] este viața 
Fiului ca și cea a Tatălui, dar totuși [El este 
născut] din Tatăl. Și nedespărțită este 
lucrarea Tatălui și a Fiului. Și totuși acest 
fel de lucrare559 este [dată] Fiului de la 
Acela din Care El Însuși este [născut], 
adică de la Tatăl. 

Și astfel vede Fiul pe Tatăl, încât Cel 
Care Îl vede astfel pe El [pe Tatăl] să fie 
Însuși Fiul560.  

                                         
557 Dacă credem că la In. 5. 19, 26 se vorbește 

despre Fiul întrupat și nu despre Fiul în firea Sa 
dumnezeiască, veșnică. 

558 Aceleași versete: In. 5. 19, 26. 
559 Pe care a făcut-o Fiul întrupat. 
560 Fiul Îl vede pe Tatăl în felul în care nimeni, 

nicio creatură, nu Îl poate vedea pe Tatăl. Așa încât felul 
în care Fiul Îl vede pe Tatăl să Îl arate pe El în mod 
indubitabil că este Fiul Lui.  

Această afirmație a Sfântului Augustin este o 
dovadă inechivocă a faptului că el nu a susținut vreodată 
că Sfinții pot vedea ființa lui Dumnezeu, cum pretind 
romano-catolicii.  
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Căci nu este altceva, în privința Lui [a 
Fiului], a fi din Tatăl, adică a Se naște din 
Tatăl, decât a-L vedea pe Tatăl. Sau a-L 
vedea [pe Tatăl] lucrând ceva [nu înseam-
nă] decât a lucra împreună/ în mod egal 
[pariter] [cu Tatăl]. 

Dar [Fiul] nu [poate să facă lucrările] 
de la Sine din acest motiv, pentru că nu 
este [născut] din Sine [Sed ideo non a Se, 
quia non est a Se]. Și, de aceea, ceea ce a 
văzut pe Tatăl făcând, aceeași face și Fiul, 
asemenea (cf. In. 5, 19), pentru că din Tatăl 
este. 

Căci nici [nu face] alte [lucruri decât 
face Tatăl, dar] în mod asemănător, așa 
cum un pictor pictează alte tablouri, după 
cum vede altele pictate de alții. Nici [nu 
face] aceleași [lucruri ca și Tatăl, dar] în 
mod diferit, după cum textul [corpus] 
exprimă aceleași litere [litteras], pe care 
mintea le-a gândit. Ci zice: „ceea ce face 
Tatăl, aceeași face și Fiul asemenea” (In. 5, 
19).  

Și aceeași zice, [dar] și asemenea.  
Și prin aceasta, nedespărțită și egală 

este lucrarea Tatălui și [a] Fiului, dar este 
de la Tatăl către Fiul [sed a Patre est Filio]. 

De aceea nu poate Fiul să facă ceva 
de la Sine, dacă nu a văzut pe Tatăl făcând. 

                                                                                    
Pentru că, iată, Sfântul Augustin spune că nimeni 

nu Îl poate vedea pe Tatăl afară de Fiul (și de Duhul 
Sfânt, bineînțeles), așa cum este El din veșnicie, ca 
Dumnezeu. Și că ceea ce s-a spus, așadar, că „Îl vom 
vedea pe El precum este” (I In. 3, 2) se referă la slava 
necreată a lui Dumnezeu Cel în Treime, pe care păcătoșii 
nu o vor putea vedea, și nu la ființa lui Dumnezeu. 
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Așadar, din această învățătură/ regulă 
[regula], pe care astfel o spun Scripturile, 
încât [să înțelegem] că Unul [Fiul] nu este 
mai mic decât Celălalt [Tatăl], dar totuși 
vrând să arate Cine este din Cine [Quis de 
Quo sit], unii au gândit alt înțeles, ca și 
cum s-ar fi spus [în Scripturi] că Fiul este 
mai mic [decât Tatăl, din veșnicie].  

Dar ai noștri neînvățați și prea puțin 
erudiți în acestea [minime eruditi], se vor 
tulbura atunci când vor încerca să pri-
ceapă acestea [despre care am vorbit] după 
chipul robului și [când] nu va fi urmată 
dreapta înțelegere a lor. Care [lucru], 
pentru ca să nu se întâmple, trebuie ținută 
această învățătură [și ei trebuie] să cu-
noască în mod intim/ să aprofundeze prin 
ea că Fiul nu este mai mic ci [El] este 
[născut] din Tatăl. 

Prin care cuvinte se arată nu 
inegalitatea [Fiului cu Tatăl], ci nașterea 
Lui [din Tatăl] [non inaequalitas, sed nati-
vitas]. 
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Capitolul II 
 
 
4. Sunt deci unele [lucruri] în Cărțile 

Sfinte – cum am început să vorbim –, care 
sunt astfel exprimate, încât sunt neclare/ 
ambigui în ceea ce privește [învățătura] la 
care se referă: fie la cea prin care Fiul este 
mai mic [decât Tatăl] prin creatura [uma-
nitatea] asumată, fie la cea prin care se 
arată că, deși [Fiul este] egal [cu Tatăl], 
totuși [El] este [născut] din Tatăl. 

[Dar] dacă acest mod este ambiguu, 
încât nu poți explica și discerne, mie mi se 
pare, într-adevăr, că poți înțelege fără 
pericol [la care] dintre învățături/ reguli 
[se referă], așa cum [, spre exemplu,] este 
ceea ce a zis: „Învățătura Mea nu este a 
Mea, ci a Celui Care M-a trimis pe Mine” 
(In. 7, 16). 

Căci [aceasta] se poate înțelege [ca 
fiind spusă] și în conformitate cu chipul 
robului [umanitatea asumată a Fiului], 
după cum am arătat mai sus în carte 
(Cartea întâi, cap. 12), dar și în 
conformitate cu chipul lui Dumnezeu, 
prin care [Fiul] este astfel egalul Tatălui, 
deși, totuși, este din Tatăl.  

Fiindcă, în chipul lui Dumnezeu, [se 
înțelege:] așa cum Fiul nu este altul, [și] 
alta viața Lui, ci Fiul este Viața însăși, 
astfel nu altul este Fiul și alta învățătura 
Lui, ci Fiul este însăși Învățătura. Și prin 
aceasta, precum și prin aceea ce s-a spus, 
că [Tatăl] I-a dat Fiului viață (cf. In. 5, 26), 

338



nu altceva se înțelege, decât că [Tatăl] L-a 
născut pe Fiul, Care este Viața. 

Astfel acum, când zice [că] I-a dat 
Fiului învățătura, bine se înțelege [că] L-a 
născut pe Fiul, Care este Învățătura. Încât 
ceea ce s-a zis, [că] „Învățătura Mea nu 
este a Mea, ci a Celui Care M-a trimis pe 
Mine” (In. 7, 16), astfel se înțelege, ca și 
cum ar fi spus: Eu nu sunt de la Mine 
Însumi, ci [născut] din Cel Care M-a trimis 
pe Mine.  
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Capitolul III 
 
 
5. Căci și despre Duhul Sfânt, despre 

Care nu s-a zis [că] S-a golit pe Sine, chip 
de rob luând, spune totuși Însuși Domnul: 
„Când deci va veni Acela, Duhul Adevă-
rului, vă va învăța pe voi/ vă va arăta vouă 
tot adevărul. Căci nu va vorbi de la Sine, ci 
orice va auzi va vorbi și pe cele care vor 
veni [ventura sunt] vi le va spune/ profeți 
vouă. Acela Mă va face cunoscut, fiindcă 
din al Meu va lua și vă va spune/ profeți 
vouă” (In. 16, 13-14). 

După aceste cuvinte, dacă nu ar fi 
continuat imediat ca să spună, [că] „toate 
câte are Tatăl, ale Mele sunt” (In. 16, 15) – 
și de aceea a zis: „pentru că din al Meu va 
lua și vă va spune/ profeți vouă” (Ibidem) 
– s-ar fi putut crede, poate, astfel, [că] 
Duhul Sfânt este născut din Hristos, în 
modul în care Acesta [Fiul este născut] din 
Tatăl.  

Deoarece a spus despre Sine: „Învăță-
tura Mea nu este a Mea, ci a Celui Care M-
a trimis pe Mine” (In. 7, 16). Iar despre 
Duhul Sfânt: „Căci nu va vorbi de la Sine, 
ci orice va auzi va vorbi” (In. 16, 13). Și: 
„fiindcă din al Meu va lua și vă va spune/ 
profeți vouă” (In. 16, 14). Dar fiindcă a 
arătat motivul pentru care a spus, [că] „din 
al Meu va lua”, a zis deci: „toate câte are 
Tatăl, ale Mele sunt” (In. 16, 15). Pentru 
aceasta a zis: „din al Meu va lua” (Ibidem). 
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Rămâne așadar să se înțeleagă că 
Duhul Sfânt are [pe cele] ale Tatălui, 
precum [le are] și Fiul.   

[Cum se poate înțelege] în acest mod, 
altfel decât în conformitate cu ceea ce am 
spus mai sus: „Dar când va veni Mângâ-
ietorul [Paracletus], pe Care Eu Îl voi 
trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevă-
rului, Care de la Tatăl purcede [a Patre 
procedit], Acela va da mărturie despre 
Mine” (In. 15, 26)? 

Purcezând așadar de la Tatăl, s-a spus 
că nu vorbește de la Sine. Și precum din 
aceea561 nu se înțelege că Fiul este mai mic, 
Care a zis: „Fiul nimic nu poate să facă 
ceva de la Sine, dacă nu va vedea pe Tatăl 
făcând” (In. 5, 19) – căci aici nu despre 
chipul robului a vorbit, ci despre chipul lui 
Dumnezeu, precum deja am arătat: aceste 
cuvinte așadar nu arată că [Fiul] este mai 
mic [decât Tatăl], ci că este [născut] din 
Tatăl – astfel de aici nu rezultă că Duhul 
Sfânt este mai mic, din cauză că s-a spus 
despre El: „Căci nu de la Sine va vorbi, ci 
orice/ ceea ce va auzi, [aceea] va vorbi” 
(In. 16, 13).  

După aceasta s-a spus deci că purcede 
de la Tatăl. Dar, fiindcă Fiul este [născut] 
din Tatăl [de Patre sit] și Duhul Sfânt 
purcede de la Tatăl [a Patre procedat], de 
aceea nu sunt numiți Fii Amândoi, nici 
născuți Amândoi, ci Acela, unicul Fiu, 
Unul-născut [unus Fiulius Unigenitus], iar 
Acesta, Duhul Sfânt, [nu este numit] nici 

                                         
561 Despre care a vorbit mai sus. 
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fiu [și] nici născut, pentru că dacă [Duhul] 
ar fi născut, atunci ar fi Fiu. 

Vom discuta în altă parte (infra, 
cartea a 15-a, cap. 25) [despre acestea], 
dacă Dumnezeu va da, și pe cât va da. 

 
  

342



Capitolul IV 
 
 
6. Totuși, să fie treji aici, dacă pot, cei 

care cred deci că și-ar fi aflat întemeiere 
loruși562, încât să demonstreze că Tatăl 
este mai mare decât Fiul, pentru că Fiul a 
zis: Tată, slăvește-Mă! (In. 17, 1). Iată că și 
Duhul Sfânt Îl slăvește pe El: nu cumva și 
El [Duhul Sfânt] este mai mare decât Acela 
[Fiul]?  

Iarăși deci, dacă Duhul Sfânt Îl 
slăvește pe Fiul pentru aceasta, pentru că 
de la Fiul va lua/ va primi, și prin urmare 
de la El va primi, căci toate pe care le are 
Tatăl ale Lui sunt, [așadar] este evident că, 
atunci când Duhul Sfânt Îl slăvește pe Fiul, 
[atunci și] Tatăl Îl slăvește pe Fiul.De unde 
se poate cunoaște că toate pe care le are 
Tatăl nu sunt numai ale Fiului, ci și ale 
Duhului Sfânt.  

Pentru că puternic este [potens est] 
Duhul Sfânt să-L slăvească pe Fiul, pe Care 
Îl slăvește Tatăl. Pentru că, dacă [ei cred 
că] Cel care slăvește este mai mare decât 
Cel pe Care Îl slăvește, să știe deci [aceia] 
că sunt egali Cei care Se slăvesc reciproc. 

Căci este scris că Fiul Îl slăvește pe 
Tatăl: „Eu Te-am slăvit pe Tine pe 
pământ”, zice [El] (In. 17, 4). Cu adevărat 
să ia aminte la a nu crede că Duhul Sfânt 
este mai mare decât Amândoi [Tatăl și 
Fiul], pentru că Îl slăvește pe Fiul pe Care 
Îl slăvește [și] Tatăl.  

                                         
562 Pentru opinia lor. 
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[Să nu creadă deci că Duhul este mai 
mare] din cauză că nu este scris că El [, 
Duhul Sfânt,] nu este slăvit nici de către 
Tatăl și nici de către Fiul.  
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Capitolul V 
 
 
Dar [atunci când] le este dovedită 

aceasta, se întorc către alta și zic: mai mare 
este Cel Care trimite, decât Cel trimis. 
Așadar, mai mare este Tatăl decât Fiul, 
pentru că Fiul amintește mereu că a fost 
trimis de către Tatăl. 

Mai mare este [Tatăl, în opinia 
acelorași] și decât Duhul Sfânt, pentru că 
despre El a zis Iisus: „pe Care Îl va trimite 
Tatăl în numele Meu” (In. 14, 26). Și563 
Duhul Sfânt este mai mic decât Amândoi 
[Tatăl și Fiul], pentru că Tatăl L-a trimis și 
pe El, după cum am amintit. Și Fiul, când 
zice: „Dacă deci Mă voi duce, Îl voi trimite 
pe El la voi” (In. 16, 7). Cu privire la această 
problemă, voi căuta mai întâi [să arăt] de 
unde și cu ce scop a fost trimis Fiul. 

„Eu”, zice, „de la Tatăl am ieșit și am 
venit în această lume” (In. 16, 28). Deci a 
ieși de la Tatăl și a veni în această lume, 
aceasta înseamnă [a fi] trimis. 

Așadar, ce este aceea ce spune, de 
asemenea, despre El, același Evanghelist: 
„În această lume era, și lumea prin El s-a 
făcut, și lumea nu L-a cunoscut pe El” (In. 
1, 10)? După care adaugă: „întru ale Sale a 
venit [in Sua propria venit]” (In. 1, 10). 

În acel loc, așadar, a fost trimis, acolo 
unde a venit. Dar dacă în această lume a 
fost trimis, pentru că a ieșit de la Tatăl și a 
venit în această lume, și în această lume 

                                         
563 După cum gândesc acești eretici. 
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era, [înseamnă] deci că a fost trimis acolo 
unde era. 

Căci și ceea ce este scris în profeție, 
că zice Dumnezeu – „Eu umplu [impleo] 
cerul și pământul” (Ier. 23, 24) –, dacă este 
spusă despre Fiul (căci unii vor să 
înțeleagă că El a vorbit fie Profeților, fie în 
profeție), Care a fost trimis, [atunci] unde 
era [El, în lume], dacă nu acolo [pretu-
tindeni în lume]? Căci era ubicuu/ 
pretutindeni [ubique] Cel ce a zis: „Eu 
umplu cerul și pământul”. 

Altfel [însă], dacă s-a spus [aceasta] 
despre Tatăl, [atunci] unde poate să fie 
[Tatăl] fără Cuvântul Său și fără Înțelep-
ciunea Sa [sine Verbo Suo et sine Sapientia 
Sua], Care „se întinde [pertendit] cu 
putere de la [o] margine la [altă] margine 
[a lumii] și le orânduiește/ le aranjează 
[disponit] pe toate într-un mod plăcut/ 
dulce [suaviter]” (Înțel. lui Sol. 8, 1)? Dar 
nu poate fi nicăieri nici fără Duhul Său. În 
consecință, dacă Dumnezeu este pretu-
tindeni [ubique], atunci pretutindeni este 
și Duhul Lui. Așadar, acolo a fost trimis și 
Duhul Sfânt, unde era [umplând lumea]564. 

Căci și acela, care nu a ajuns în locul 
unde [ar putea] să fugă de la fața lui 

                                         
564 Cu alte cuvinte, ceea ce vrea să spună Sfântul 

Augustin este că verbul a fost trimis, cu referire la Fiul și 
la Duhul Sfânt, nu trebuie înțeles în mod omenesc: 
cineva, superior, trimite undeva pe altcineva, inferior lui. 
Căci nu are cum să fie înțeles în acest mod.  

Pentru că Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul 
Sfânt umplu lumea împreună cu Dumnezeu Tatăl. 
Împreună și deopotrivă persoanele Sfintei Treimi sunt 
pretutindeni. 
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Dumnezeu, de asemenea zice: „Dacă mă 
voi sui în cer, Tu acolo ești. Dacă mă voi 
pogorî în Iad, ești de față” (Ps. 138, 8). 

Oriunde a vrut să fie înțeleasă 
prezența lui Dumnezeu, mai înainte L-a 
numit pe Duhul Lui: „Unde mă voi duce 
de la Duhul Tău? Și de la fața Ta unde voi 
fugi?” (Ps. 138, 7). 

 
8. De aceea, dacă și Fiul și Duhul 

Sfânt sunt trimiși în acel loc unde era 
[Unul sau Altul] [illuc mittitur ubi erat], 
vom căuta să înțelegem în ce mod [a fost] 
acestă trimitere [ista missio], fie a Fiului, 
fie a Duhului Sfânt. Căci numai despre 
Tatăl [Pater solus] nu citim nicăieri că a 
fost trimis. 

Și despre Fiul, cu adevărat, astfel 
scrie Apostolul: „Când deci a venit plinirea 
vremii [plenitudo temporis], Dumnezeu a 
trimis pe Fiul Său, făcut din femeie [fac-
tum ex muliere], făcut sub Lege [factum 
sub Lege], ca pe cei care erau sub Lege să îi 
răscumpere” (Gal. 4, 4-5). [Așadar], el a 
spus: „a trimis pe Fiul Său, făcut din 
femeie”. Prin care numire [femeie], ce 
creștin565 nu știe că a vrut să semnifice nu 
lipsa fecioriei, ci diferența de sex566, vor-
bind după obiceiul evreiesc? 

                                         
565 În text: catholicus. Dar catolic are aici sensul de 

orice creștin sau creștinul de pretutindeni. Nu existau 
atunci romano-catolici. 

566 Sfântul Apostol Pavel s-a referit, adică, la 
femeie ca gen, și nu ca adversativ față de fecioară. El a 
vorbit astfel într-un limbaj simplu, familiar, pentru a 
arăta umanitatea reală, asumată de Fiul lui Dumnezeu. 
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Când, așadar, zice [că]: „Dumnezeu a 
trimis pe Fiul Său, făcut din femeie”, a 
arătat îndeajuns [de limpede] că Fiul a fost 
trimis prin însăși aceea că a fost făcut din 
femeie567. Deci întrucât S-a născut din 
Dumnezeu [Tatăl, din veșnicie], în această 
lume era568. Iar întrucât S-a născut din 
Maria, în această lume a venit [fiind] tri-
mis [missus advenit]. În același timp, nu se 
poate să fi fost trimis de la Tatăl [a Patre] 
fără Duhul Sfânt. [Și aceasta] nu numai 
fiindcă se înțelege că, atunci când Tatăl L-
a trimis pe El, adică [atunci când] L-a făcut 
din femeie, desigur că nu L-a făcut fără  
Duhul Său. Dar și pentru că, într-adevăr, 
[răspunzând] Fecioarei Maria, care întreba 
„în ce fel va fi aceasta?” (Lc. 1, 34), de către 
Înger se spune în Evanghelie, în modul cel 
mai limpede și mai deschis: „Duhul Sfânt 
Se va pogorî în tine [superveniet in te] și 
puterea Celui Preaînalt te va umbri pe tine 
[virtus Altissimi obumbrabit tibi]” (Lc. 1, 
35). 

Și Matei zice: „s-a aflat având în 
pântece de la Duhul Sfânt” (Mat. 1, 18). 
Totuși, și la Profetul Isaia se înțelege că 
Însuși Hristos zice despre venirea Sa 
viitoare: „Și acum, Domnul M-a trimis pe 
Mine, și Duhul Lui” (Is. 48, 16). 
                                                                                    

Iar făcut din femeie înseamnă că Hristos Și-a luat 
trup din trupul Preacuratei Fecioare Maria și că a fost 
născut de Preasfinția sa.  

567 Adică trimiterea Fiului a însemnat întruparea 
Lui, asumarea chipului de rob.  

568 Era pretutindeni, ca un Dumnezeu Care umple 
lumea, cf. Înțel. lui Sol. 8, 1 și Ps. 138, 8, după cum a 
arătat Sfântul Augustin în capitolul anterior.  
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9. Poate cineva ne-ar sili să spunem 
astfel, că Fiul a fost trimis de Sine Însuși. 
Pentru că această zămislire și naștere a 
Mariei este lucrarea Treimii, prin a Cărei 
operă creatoare toate au fost create. Și 
acum, zice, în ce fel Tatăl L-a trimis pe El, 
[pe Fiul], dacă El Însuși [Fiul] S-a trimis pe 
Sine? Căruia îi răspund mai întâi cerându-i 
ca să spună, dacă poate: în ce fel Tatăl L-a 
sfințit pe El, dacă El Însuși S-a sfințit pe 
Sine? Căci Domnul le-a spus pe amândouă 
deopotrivă: „despre Cel pe Care Tatăl”, 
zice, „L-a sfințit și L-a trimis în această 
lume voi [, iudeilor,] spuneți: „Tu hulești”, 
deoarece v-am spus că sunt Fiul lui 
Dumnezeu?” (In. 10, 36). 

[Iar] în alt loc zice [Hristos]: „Și 
pentru ei [pentru Apostoli] Mă sfințesc pe 
Mine Însumi” (In. 17, 19). Întreb, de ase-
menea, în ce fel Tatăl L-a dat [tradidit] 
[morții] pe El, dacă [Fiul] S-a dat [morții] 
pe Sine Însuși? 

Căci pe amândouă le spune Apostolul 
Pavel: „[Tatăl] Care”, zice, „pe propriul Fiu 
[Filio proprio] nu L-a cruțat, ci pentru noi 
toți L-a dat pe Acesta” (Rom. 8, 32). Pe 
când, în alt loc, zice despre același 
Mântuitor: „Care m-a iubit [dilexit] pe 
mine și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine” 
(Gal. 2, 20). 

Cred că va răspunde, dacă știe 
aceasta corect: pentru că una este voința 
Tatălui și a Fiului [una voluntas est], iar 
lucrarea [Lor este] nedespărțită. 
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Astfel deci, să înțeleagă acea 
întrupare și naștere din Fecioară, în care 
Fiul se înțelege [a fi] trimis, ca fiind făcută 
prin una și aceeași lucrare nedespărțită a 
Tatălui și a Fiului, de la care, cu adevărat, 
nu a fost despărțit [nici] Duhul Sfânt, 
despre Care se spune în mod neacoperit: 
„[Preacurata Fecioară] s-a aflat având în 
pântece de la Duhul Sfânt” (Mat. 1, 18). 

Considerăm, prin urmare, că poate 
[răspunsul] va apărea în mod limpede, 
dacă întrebăm în acest mod: în ce fel L-a 
trimis Dumnezeu pe Fiul Său? [Oare Tatăl] 
I-a poruncit [Fiului] ca să vină, și Acela, 
suspunându-Se poruncii, a venit, sau L-a 
rugat, sau în alt mod L-a convins569? Dar 
oricare dintre acestea ar fi [luată în 
considerare], cu certitudine s-a făcut prin 
cuvânt [verbo factum est].  

Dar Cuvântul lui Dumnezeu este 
Însuși Fiul lui Dumnezeu. De aceea, când 
Tatăl L-a trimis pe El prin cuvânt, de la 
Tatăl și de la Cuvântul Lui s-a făcut ca să 
fie trimis [factum est ut mitteretur]. Deci 
de la Tatăl și de la Fiul a fost trimis același 
Fiu, deoarece Cuvântul Tatălui este Însuși 
Fiul [Tatălui]. 

                                         
569 Sfântul Augustin încearcă să arate că erorile 

ereticilor pornesc de la niște întrebări false și de la o 
gândire care se dovedește a fi blasfemiatoare, atunci când 
este cercetată în profunzime. 

În esență, sunt niște întrebări infantile și care 
arată modul pământesc de a judeca al celor care pot să 
ridice astfel de probleme.  

Pentru că ar fi trebuit, după gândirea ereticilor, ca 
Tatăl să aibă o discuție cu Fiul și să Îl convingă să Se 
întrupeze. 
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Cu adevărat, cine s-ar acoperi 
[induat] pe sine cu o atât de hulitoare 
opinie [sacrilega opinione], încât să creadă 
că s-a făcut de către Tatăl un cuvânt 
vremelnic [temporale verbum], pentru ca 
Fiul cel veșnic [aeternus Filius] să fie 
trimis și să apară în trup, sub vremuri [ex 
tempore]? 

Dar, cu certitudine, în Însuși Cuvân-
tul lui Dumnezeu, Care era la început la 
Dumnezeu și [Care] era Dumnezeu [cf. In. 
1, 1], cu siguranță în Însăși Înțelepciunea 
lui Dumnezeu, [Care] fără timp era, s-a 
hotărât [oporteret] timpul în care El [Fiul] 
să apară în trup. Și astfel, pe când [nu era] 
niciun început al timpului, la început a fost 
Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu, și 
Dumnezeu era Cuvântul. Fără niciun timp, 
în Cuvântul Însuși era [cunoașterea 
aceasta:] în ce vreme Cuvântul Se va face 
trup și Se va sălășlui în noi (In. 1. 1-2, 14).  

Și când a venit plinirea vremii, 
„Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, făcut din 
femeie” (Gal. 4, 4), adică făcut în timp/ sub 
vremi [factum in tempore], pentru ca să 
apară oamenilor Cuvântul întrupat. Cel 
Care în Însuși Cuvântul570 fără timp era, 
[și] Care în timp S-a făcut [trup]. 

Cu adevărat, în veșnica Înțelepciune 
a lui Dumnezeu [Cea] fără de timp, este 
ordinea vremurilor. Și astfel, când aceasta 
[întruparea] s-a făcut de la Tatăl și de la 

                                         
570 În ipostasul Cuvântului, în persoana Fiului lui 

Dumnezeu din veșnicie. 
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Fiul571, pentru ca Fiul să apară în trup, în 
mod corespunzător s-a spus că a fost 
trimis Acela, Care a apărut în acel trup. 
Dar Cel Care a trimis [este Acela Care] nu 
a apărut în el [în trup, adică Tatăl].  

Pentru că [și] acelea care sunt purtate 
afară572, pe dinaintea ochilor trupului, 
răsar din lăuntrul sistemului [apparatu] 
naturii spirituale și de aceea, în mod 
corespunzător, sunt numite: trimise573.  

Mai departe, acel chip uman [forma 
hominis] primit este persoana Fiului iar nu 
a Tatălui. Prin urmare, Tatăl nevăzut, 
[Care este] una cu Fiul, împreună cu El 
[sunt Amândoi] nevăzuți, [iar] făcându-L 
văzut pe Fiul, L-a trimis pe El ca să fie dat 
[morții]. 

[De aceea] s-a spus: Care [Fiul], dacă 
în acest mod ar fi fost făcut văzut, încât să 
fie despărțit de Tatăl nevăzut –  adică, dacă 
firea nevăzută [substantia invisibilis] a 
Cuvântului era schimbată în creatură vă-
zută, [fiind] schimbată și transformată –, 
se înțelegea că astfel a fost trimis Fiul de 
către Tatăl, atât de mult trimis [tantum 
missus], așa încât să nu se mai cunoască 
[faptul] [că Fiul] împreună cu Tatăl [, 
Amândoi, așadar,] sunt trimițătorii [non 
etiam cum Patre mittens inveniretur]574. 
                                         

571 Tatăl L-a trimis pe Fiul și Fiul a binevoit și S-a 
întrupat. 

572 Cele care sunt exterioare. 
573 Faptele pe care le facem în afară, adică în văzul 

tuturor, sunt mandatarii noștri, care vorbesc despre noi 
și despre interiorul nostru. 

574 Dacă Fiul, prin întrupare, făcându-Se om văzut 
de oameni, S-ar fi despărțit astfel de Tatăl, atunci Fiul nu 
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[Dar] când, într-adevăr, astfel a fost 
primit chipul robului, încât să rămână ne-
schimbat [incommutabilis] chipul lui 
Dumnezeu [din persoana Fiului], este clar 
că de la Tatăl și de la Fiul s-a făcut, ca să nu 
fie evident ceea ce apărea în Fiul [întru-
pat]: adică, ca de la Tatăl nevăzut și de la 
Fiul împreună [cu El] nevăzut să fi fost 
trimis Același Fiu, Însuși [făcut] văzut575. 

În ce fel, așadar, zice: „Și Eu nu am 
venit de la Mine Însumi” (In. 8, 42)? 
Acum, aceasta s-a spus [înțelegându-se] 
după chipul robului, în conformitate cu 
care s-a zis [și că]: „Eu nu judec pe nimeni” 
(In. 8, 15). 

 
10. Dacă, deci, [Fiul] s-a chemat 

trimis întrucât a apărut în afară [foris]576, 
în creatură trupescă577 [in creatura corpo-
rali], Cel Care înăuntru, în firea [Sa] 
spirituală [in natura spirituali]578, este 

                                                                                    
ar mai fi fost și Dumnezeu din momentul în care a fost 
trimis, și atunci nu Tatăl împreună cu Fiul L-ar fi trimis 
pe Fiul ca să Își asume umanitatea în persoana Sa. 

575 În chipul robului apărând Fiul lui Dumnezeu, în 
trupul asumat, nu era o evidență pentru oameni că este 
Fiul lui Dumnezeu, că întruparea Sa s-a făcut de la Tatăl 
și de la Fiul Însuși. 

576 Adică: în lume. 
577 În chipul creaturii trupești. Pentru că există și 

creaturi netrupești, care sunt Îngerii. 
578 Dumnezeu este pururea necunoscut oamenilor 

și tuturor creaturilor în firea Sa dumnezeiască. Prin 
această afirmație, Sfântul Augustin dezminte pretențiile 
de mai târziu ale romano-catolicilor, care vor susține că 
firea sau ființa lui Dumnezeu poate fi văzută și cunoscută 
de către creaturi, adică de către Sfinți și Îngeri. 

Firea dumnezeiască este numită de către Sfântul 
Augustin fire spirituală/ duhovnicească, în sensul în care 
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pururea ascuns pentru ochii muritorilor, 
[atunci] este limpede acum a se înțelege, 
de asemenea, despre Duhul Sfânt, de ce și 
El s-a chemat trimis.  

Deci s-a făcut oarecare vedere [sub 
forma] creaturii, în timp [ex tempore], în 
care Duhul Sfânt era arătat în mod vizibil 
[visibiliter], fie când S-a pogorât în Însuși 
Domnul [in Ipsum Dominum] [Hristos] ca 
o porumbiță [colomba], în chip trupesc 
(Mat. 3, 16), fie când, la zece zile după 
Înălțarea Lui, în ziua Cincizecimii, s-a 
făcut repede din cer un sunet, ca și când ar 
fi fost o suflare/ un vânt puternic [flatus 
vehemens] și au fost văzute acele limbi 
împărțite, ca de foc, care au și stat 
[insedit] deasupra fiecăruia dintre ei (Fapt. 
2, 2-4).  

Această lucrare arătată în mod vizibil, 
oferită și ochilor celor muritori, s-a spus [a 
fi] trimiterea Sfântului Duh.  

Nu [în sensul că] a apărut însăși firea 
[substantiam] Lui579, Care și El [, Duhul 
Sfânt,] este nevăzut și neschimbabil 
[invisibilis et incommutabilis], la fel ca 
Tatăl și Fiul, ci [în sensul ca] inimile 
oamenilor, cutremurate prin vederile din 

                                                                                    
se spune că Dumnezeu este Duh (cf. II Cor. 3, 17), dar 
această fire a lui Dumnezeu este incomparabil mai înaltă 
decât firea spirituală a Îngerilor sau a sufletelor umane, 
care sunt ființe create.   

579 Atunci când Duhul Sfânt a apărut sub formă de 
porumbiță sau de limbi de foc împărțite, nu a fost văzută 
firea Sa dumnezeiască, ci doar un oarecare chip trupesc 
pe care l-a luat pogorârea Sa peste Domnul întrupat sau, 
apoi, peste Apostoli și lume. 
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afară [exterioribus]580, să fie schimbate [în 
acest mod:] de la revelarea temporală a 
venirii [Lui] la veșnicia ascunsă a prezenței 
[Sale celei de-a] pururea.   

 
 

  

                                         
580 Prin vedere cu ochii trupești i-a cutremurat 

Duhul Sfânt și pe cei lipsiți de vedere duhovnicească, 
pentru ca să îi aducă la aceasta din urmă. 
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Capitolul VI 
 
 
11. Pentru aceasta, pe de altă parte, 

nicăieri nu este scris că Dumnezeu Tatăl 
este mai mare decât Duhul Sfânt sau că 
Duhul Sfânt este mai mic decât Dumnezeu 
Tatăl.  

[Și este] astfel, pentru că [forma] în 
care a apărut Duhul Sfânt nu este creatură 
asumată [non est assumpta creatura]581, 
așa după cum este asumat Fiul omului 
[assumptus est Filius hominis], în care 
chip era arătată persoana Cuvântului 
Însuși al lui Dumnezeu. [Și S-a pogorât 
Duhul peste Hristos în chip văzut] nu ca 
să aibă Cuvântul lui Dumnezeu [pe Duhul 
Sfânt], precum alți Sfinți L-au cunoscut, ci 
„mai înaintea părtașilor Săi” (Evr. 1, 9).  

[Și S-a pogorât] cu adevărat, nu 
pentru că [Hristos] era părtaș Cuvântului 
mai mult [amplius] decât ceilalți [Sfinți], 
ca să fie de o extraordinară înțelepciune 
[excellentiore sapientia], ci pentru că era 
Cuvântul Însuși582.  

                                         
581 Duhul Sfânt nu S-a întrupat, precum Fiul, astfel 

încât nu se poate vorbi despre El așa cum se vorbește 
despre Fiul, Care, ca om, este mai mic decât Tatăl.  

582 Nu ca un simplu om întrece Hristos pe ceilalți 
Sfinți în înțelepciune, ci ca Fiul lui Dumnezeu întrupat. 
De aceea, S-a pogorât Duhul Sfânt în chip văzut peste El, 
pentru că era Fiul lui Dumnezeu întrupat și nu un Sfânt 
între alții, care să primească mai mult pe Duhul Sfânt. 
Adică s-a petrecut un eveniment extraordinar atunci 
când, fără să Se întrupeze, Duhul Sfânt S-a arătat ca 
porumbiță, în chip văzut, pogorându-Se peste Hristos. 

Dar acesta s-a petrecut pentru a se arăta că toți 
Sfinții primesc harul Duhului Sfânt prin Hristos, prin 
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Altceva este deci Cuvântul în trup 
[Verbum in carne], [și] altceva este 
Cuvântul [făcut] trup [Verbum caro]. 
Adică, altceva este Cuvântul în om 
[Verbum in homine] și altceva Cuvântul 
[făcut] om [Verbum homo]. Trupul așadar 
este pus [sinonim] pentru om, în aceea ce 
a zis: „Cuvântul S-a făcut trup” (In. 1, 14). 
La fel și dincolo: „Și va vedea tot trupul, 
deopotrivă, mântuirea lui Dumnezeu” (Lc. 
3, 6). Nu [este vorba], așadar, [despre] 
trupul fără suflet sau fără minte, ci astfel 
[zice] tot trupul, ca și cum ar spune: tot 
omul. 

În felul acesta, deci, nu este creatură 
asumată [acea formă] în care a apărut 
Duhul Sfânt, așa după cum este asumat 
acel trup și acel chip omenesc [luat de 
Fiul] din Fecioara Maria. 

Deci nici Duhul Sfânt nu a sfințit 
porumbița, sau acel vânt, sau acel foc și nu 
le-a conjugat pentru veșnicie cu Sine și cu 
persoana Sa, în unitate și în obicei [in uni-
tatem habitumque] [și,] cu adevărat, nici 
nu este firea Duhului Sfânt schimbătoare 
sau transformabilă [mutabilis et conver-
tibilis], așa încât acestea [porumbița, 
vântul, focul] să fie din creatură, iar El 
Însuși să fi fost schimbat, în mod variabil, 
în una sau alta, precum apa în gheață583. 

                                                                                    
Fiul lui Dumnezeu întrupat, în Care S-a pogorât Duhul 
Sfânt „mai înaintea părtașilor Săi”. Prin trupul 
îndumnezeit al lui Hristos se revarsă harul Dumnezeirii 
la toată umanitatea din toate secolele. 

583 Ar fi o mare impietate să gândească cineva 
astfel, spune Sfântul Augustin. 
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Dar acestea au apărut așa cum trebuiau să 
apară, în mod oportun, creatura slujind 
Creatorului și la dorința Lui.  

[Căci Duhul Sfânt] rămânând în El 
Însuși neschimbabil [incommutabiliter], 
[ele] au fost mutate și schimbate, spre sim-
bolizarea și arătarea Lui [ad Eum signifi-
candum et demonstrandum], după cum 
trebuia să fie simbolizat și arătat muri-
torilor. 

Așadar, deși acea porumbiță a fost 
numită Duhul (Mt. 3, 16) și despre acel foc 
– când s-a spus: „Li s-au arătat lor”, zice, 
„acele limbi împărțite, ca de foc, care au și 
stat peste fiecare dintre ei și au început a 
vorbi în limbi, fiecare în modul în care 
Duhul îi dădea lui să spună [pronunciare]” 
(Fapt. 2, 3-4) – [s-a zis astfel], ca să releve 
faptul că prin acel foc a fost arătat Duhul 
Sfânt, la fel ca și prin porumbiță.  

[Însă] nu Îl putem numi, așadar, pe 
Duhul Sfânt, și Dumnezeu și porumbiță 
sau și Dumnezeu și foc, [la fel] după cum 
spunem că Fiul este și Dumnezeu și om. 
[Și] nici după cum spunem că Fiul este 
Mielul lui Dumnezeu, zicând [astfel] nu 
numai Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui 
Dumnezeu” (In. 1, 29), ci, la fel, [și] Ioan 
Evanghelistul văzându-L în Apocalipsă pe 
Mielul ucis [Agnum occisum] (Apoc. 5, 6). 

În mod evident, acea vedere profetică 
[visio prophetica] nu este arătată ochilor 
trupești prin forme trupești, ci în Duh, 
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prin imagini spirituale ale lucrurilor [cor-
porum]584. 

Cu adevărat, pe acea porumbiță și pe 
[acel] foc i-au văzut cu ochii, oricare [au 
fost cei care] au văzut. Deși se poate [naște 
o] dezbatere despre foc, dacă a fost văzut 
cu ochii sau cu duhul, [judecând] după 
cuvintele utilizate astfel. Căci nu a zis [că] 
au văzut limbi împărțite ca de foc, ci: „li s-
au arătat lor [visae sunt eis]”. 

Fiindcă nu cu aceeași semnificație 
suntem obișnuiți a spune s-a arătat mie, ca 
[atunci când] spunem: am văzut. 

Și, cu certitudine, în acele vederi 
duhovnicești ale imaginilor trupești se 
obișnuiește a se spune atât: mi s-a arătat 
mie, cât și: am văzut. În acestea [însă], care 
sunt arătate cu adevărat ochilor într-o 
formă trupească evidentă, nu se obișnu-
iește a se spune: mi s-a arătat mie, ci: am 
văzut. 

Așadar, despre acel foc se poate face 
cercetare, în ce mod a fost văzut. Fie 
lăuntric, în Duh, deși [imaginea era] în 

                                         
584 Ceea ce spune, din nou, Sfântul Augustin, 

contrazice toate pretențiile romano-catolicilor cu privire 
la vederea cu ochii fizici. Iată că nici măcar pogorârea 
Duhului Sfânt ca o porumbiță sau ca limbi de foc, care a 
fost văzută de toată lumea, nu numai de către Sfinții 
Apostoli, adică nu numai de către oameni duhovnicești, 
nici aceasta așadar nu a fost o vedere oarecare, cu ochii 
trupești, ci cu toții au văzut în Duh.  

Cu atât mai puțin nu se poate spune că Sfinții 
Apostoli au văzut lumina dumnezeiască pe Tabor cu 
ochii trupești, așa cum susține doctrina romano-catolică. 

Mai departe, Sfântul Augustin va explica minuțios 
de ce consideră că este vorba despre vederi duhovnicești. 
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afară, fie cu adevărat cu ochii trupești, prin 
vederea dinafară/ exterioară. 

[Însă], într-adevăr, despre acea po-
rumbiță, despre care s-a spus că s-a 
pogorât trupește, nimeni nu s-a îndoit 
vreodată că a fost văzută cu ochii. [Dar] nu 
Îl putem chema pe Duhul porumbiță sau 
foc585, așa după cum nu Îl numim pe Fiul 
piatră (fiindcă este scris: „Iar piatra era 
Hristos” [I Cor. 10, 4]). Acum, deci, acea 
piatră era în creatură [in creatura] și prin 
acțiunea metodei [de a prefigura alegoric] 
este numită cu numele lui Hristos, pe Care 
Îl simboliza. 

[Tot la fel] ca acea piatră pe care 
Iacov a pus-o la căpătâi și, de asemenea, a 
uns-o (Fac. 28, 18), spre a semnifica pe 
Domnul adormit [Dominum assumpsit]. 
La fel cum Isaac era Hristos586, când spre 
jertfirea sa purta lemnele (Fac. 22, 6). 

S-a adăugat acestora, deja exis-
tente587, oarecare acțiune semnificativă588. 
Dar [care] nu [a fost] ca și cum acea 

                                         
585 Adică, deși cel puțin despre chipul porumbiței 

se spune că a reprezentat o revelare în formă trupească a 
Duhului Sfânt, ea nu trebuie înțeleasă ca o vedere 
destinată ochilor trupești, ci tot ca o vedere 
duhovnicească.  

586 Cu sensul: Sfântul Isaac L-a prefigurat pe 
Hristos. 

587 Piatra, lemnele și celelalte existau deja în lume, 
ele fuseseră mai înainte create de Dumnezeu și acum 
slujeau numai spre a fi simboluri, fiind luate din cele ce 
existau deja. După cum ne va explica Sfântul Augustin 
mai departe, situația nu a fost aceeași în cazul porumbiței 
sau al limbilor de foc. 

588 Cu rol de semnificare, de simbolizare. 
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porumbiță și [acel] foc au venit întru ființă 
dintr-o dată, numai ca să simbolizeze. 

Mie mi se pare [a fi] mai mare 
asemănarea [cu porumbița și limbile de 
foc, a] acelui foc care i-a apărut lui Moise 
în rug (Ieș. 3, 2) și a acelui stâlp pe care îl 
urma poporul în pustiu (Ieș. 13, 21-22) și a 
fulgerelor și tunetelor care se întâmplau 
când s-a dat Legea în munte (Ieș. 19, 16). 

Pentru aceasta, deci, s-a făcut vede-
rea acelor lucruri materiale [corporalis]589, 
pentru ca [ele] să semnifice ceva anume și 
apoi să treacă590. 
  

                                         
589 Adică au fost văzute de toți pentru că erau 

materiale. Și cu toate acestea nu erau lucruri obișnuite, 
deși aveau o formă materială cunoscută. 

590 Adică, deși ele semnificau prezența lui 
Dumnezeu sau deși Dumnezeu era prezent în acele 
forme, ele nu au fost asumate în vreun fel în Dumnezeire 
și nici nu au devenit veșnice. 
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Capitolul VII 
 
 
12. Deci Duhul Sfânt a fost numit 

trimis, așadar, din cauza acelor forme ma-
teriale [corporales formas], care au apărut 
în timp spre a-L semnifica pe El [pe Duhul 
Sfânt] și care erau menite să Îl arate pe 
potriva simțurilor omenești [sicut humanis 
sensibus]. Totuși, nu s-a spus că [Duhul] 
este mai mic decât Tatăl, precum [s-a spus 
despre] Fiul, în conformitate cu chipul 
robului.  

Pentru că acel chip al robului [forma 
servi] a intrat în unitatea persoanei [in-
haesit ad unitatem personae] [Fiului], [pe 
când] acele chipuri trupești/ sub formă 
materială [corporales]591 au apărut la timp 
[ad tempus]592, spre a arăta că a fost o 
lucrare [opus] [a Duhului Sfânt] și au 
încetat de a mai fi după aceea. 

De ce, deci, nu este și Tatăl numit 
trimis prin acele apariții trupești [species 
corporales], [adică:] focul rugului și stâlpul 
de nor sau de foc și fulgerările [fulgura] în 
munte, și prin oricare altele, dacă atunci 
au apărut în acest fel, când El a vorbit 
înaintea Părinților, [după] cum am învățat 
din mărturia Scripturii, [și] dacă El Însuși 
S-a arătat prin acele moduri creaturale 
[creaturae modos] și chipuri exprimate 
trupește și prezentate în orizontul uman 
[de percepție și înțelegere]?  

                                         
591 Adică porumbița și limbile de foc. 
592 Într-un anume timp, când a vrut Dumnezeu. 
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Dar dacă, prin aceasta [nu Tatăl, ci] 
Fiul a fost arătat, de ce [atunci], după 
aceea, atât de mult s-a numit trimis, când 
a fost făcut din femeie –  după cum spune 
Apostolul: „Deci când a venit plinirea 
vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, 
făcut din femeie” (Gal. 4, 4) –, din moment 
ce și mai înainte [de a Se întrupa] a fost 
trimis, când prin acele forme creaturale 
schimbătoare S-a arătat Părinților? Or, 
dacă nu se poate spune că [Fiul] a fost 
trimis cu adevărat, decât atunci când 
Cuvântul S-a făcut trup, de ce se spune că 
a fost trimis Duhul Sfânt, Care n-a avut 
nicio astfel de întrupare?  

Dacă prin aceste lucruri văzute, cu 
adevărat, care sunt arătate/ încredințate 
[Părinților] în Lege și [în] Profeți [in Lege 
et Prophetis], nici Tatăl, nici Fiul, ci Duhul 
Sfânt S-a arătat, de ce acum593, așadar, El 
este numit trimis, când prin acele moduri 
a fost trimis și înainte?  

 
13. În confuzia acestei întrebări, 

ajutând Domnul [ca să ne luminăm], se 
pune mai întâi problema, dacă [a fost 
trimis] Tatăl sau Fiul sau Duhul Sfânt; sau 
uneori Tatăl, alteori Fiul [și] alteori Duhul 
Sfânt; sau dacă, fără nicio distincție a 
persoanelor, după cum este numit 
Dumnezeu unul și singurul. Adică, [dacă 
nu cumva], a apărut Părinților însăși Trei-
mea, prin acele forme creaturale. 

                                         
593 Prin chipul porumbiței și al limbilor de foc. 
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Apoi, oricare din acestea va fi găsită 
și considerată [adevărată], [trebuie să 
vedem dacă], fie o creatură a fost făcută 
pentru acest scop, în care Dumnezeu, 
după cum a judecat atunci să se facă, să fie 
arătat ochilor omenești, fie Îngerii, care 
deja erau [existau], au fost trimiși astfel, 
încât să vorbească din/ în conformitate cu 
persoana lui Dumnezeu [ex persona Dei].  

[Fiindcă ei] își asumă chipuri materi-
ale de creaturi trupești, pentru slujirea lor, 
după cum este necesar fiecăruia. Sau după 
puterea dată lor de către Creator, ei își 
transformă și își schimbă [mutantes atque 
vertentes] însuși corpul lor, căruia nu se 
supun, ci îl stăpânesc, [fiind] supus [lor], 
în orice apariție/ arătare doresc, după cum 
[aceste apariții] sunt potrivite și concordă 
cu acțiunile lor.  

În fine, vom căuta [să înțelegem] ceea 
ce am stabilit să cercetăm: [și anume], 
dacă Fiul și Duhul Sfânt au fost trimiși și 
mai înainte. Și, dacă au fost trimiși, ce 
diferență este între acea trimitere [ante-
rioară, în fața Profeților] și cea594 pe care o 
citim în Evanghelie. Sau dacă niciunul 
dintre Ei nu a fost trimis, decât fie atunci 
când a fost făcut Fiul din Maria Fecioara, 
fie când Duhul Sfânt a apărut ca o arătare/ 
descoperire vizibilă, ori în porumbiță, ori 
în limbi de foc. 

 
 

                                         
594 Este vorba de Întrupare și apoi de arătarea 

Duhului Sfânt în chip extatic. 
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Capitolul VIII 
 
 
14. Să-i lăsăm, așadar, pe cei foarte 

trupești, care cred că firea Cuvântului lui 
Dumnezeu și a Înțelepciunii este nu 
numai schimbabilă, ci și cu adevărat 
vizibilă – [Înțelepciunea] Care, în Sine 
rămânând [neschimbată], înnoiește toate, 
pe Care o numim unicul Fiu al lui 
Dumnezeu. 

Căci aceștia au adus o inimă groasă 
[crassum], întrebându-se asupra lucrurilor 
dumnezeiești cu îndrăzneală, [mai de-
grabă] decât în mod cuvios. 

Sufletul fiind, desigur, o substanță 
spirituală și fiind așadar el însuși făcut, nu 
putea să fie făcut prin altcineva, decât prin 
Cel [prin Care] toate sunt făcute și fără de 
Care nimic nu s-a făcut (In. 1, 3). Care, deși 
este schimbabil, totuși nu este vizibil: 
[aceasta este] ceea ce ei au crezut despre 
Însuși Cuvântul și Însăși Înțelepciunea lui 
Dumnezeu, prin Care s-a făcut sufletul. 

Deși Aceasta [Înțelepciunea] nu este 
numai nevăzută, așa cum și sufletul este, 
dar este, deopotrivă, [și] neschimbabilă, 
așa cum sufletul nu este595. În mod evident 
este amintită aceeași neschimbabilitate 
[incommutabilitas] a Ei, când se spune: „În 

                                         
595 Pentru că ei au corelat și confundat însușirile 

sufletului cu cele ale Dumnezeirii. Au crezut că așa cum 
e sufletul, tot la fel trebuie să fie și Dumnezeu, pentru că 
este Duh. Au considerat așadar că firea dumnezeiască 
poate suferi schimbare sau transformare. 
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Sine Însăși rămânând, pe toate le înno-
iește” (Înțel. lui Sol. 7, 27). 

Și aceștia, care fac eforturi ca să 
sprijine dărâmăturile [ruinam] greșelii lor 
prin mărturiile Dumnezeieștilor Scripturi, 
invocă spusa Apostolului Pavel. 

Și primesc/ acceptă, că despre unul 
singur Dumnezeu – în Care se înțelege 
însăși Treimea – este scris, [înțelegându-
se] numai despre Tatăl, [iar] nu a fi spus 
[deopotrivă] și despre Fiul și despre Duhul 
Sfânt: „Iar Împăratului nemuritor al vea-
curilor, nevăzutului, singurului Dumne-
zeu, [fie] cinstea și slava în vecii vecilor” (I 
Tim. 1, 17). Și în altă parte e aceasta: 
„Binecuvântat este Cel singur puternic, 
Împăratul împăraților și Domnul dom-
nilor, Cel ce singur are nemurirea și 
locuiește în lumină neapropiată/ neajunsă 
[inaccesibilem]. Pe Care niciun om nu L-a 
văzut, nici nu poate să Îl vadă” (I Tim. 6, 
15-16). 

[Iar] în ce mod trebuie înțelese 
acestea, cred că, mai înainte, noi deja am 
explicat îndeajuns.  
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Capitolul IX 
 
 
15. Cei care vor să creadă că aceasta 

[s-a spus] nu despre Fiul și nici despre 
Duhul Sfânt ci, cu adevărat, numai despre 
Tatăl, Îl consideră pe Fiul văzut [visi-
bilem], nu prin trupul luat din Fecioară, ci 
mai mult înainte de aceasta, prin Sine 
Însuși. Pentru că spun că El a apărut în 
fața ochilor Tatălui. Cărora, dacă le spui: 
„În ce mod deci este Fiul văzut prin Sine 
Însuși, prin urmare și muritor prin Sine 
Însuși?” – ca să se potrivească vouă, care 
vreți să înțelegem numai despre Tatăl, 
ceea ce s-a spus, [anume:] Care singur are 
nemurirea –; căci dacă prin trupul primit 
Fiul este muritor, [tot] prin acesta se poate 
ca să fie și văzut, [atunci] ei răspund: nu 
prin acesta este considerat Fiul muritor, ci 
după cum [era] văzut și înainte [de întru-
pare], astfel înainte [era] și muritor.  

Căci dacă spun că Fiul este muritor 
prin trup, deja [recunosc] că nu Tatăl 
singur, fără Fiul, are nemurirea. Pentru că 
și Cuvântul Lui, prin Care toate s-au făcut, 
are nemurirea. Deci [sunt nevoiți să 
admită că] nu Și-a pierdut nemurirea Sa, 
pentru că a asumat trupul muritor.  

[Căci] văd că nu se poate întâmpla 
așa ceva nici sufletului omenesc, ca să 
moară odată cu trupul. [Lucru despre care] 
zice Însuși Domnul: „Nu vă temeți de cei 
care ucid trupul, dar care nu pot ucide 
sufletul” (Mt. 10, 28). 
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Sau, într-adevăr, Și-a asumat, la fel, 
trup și Duhul Sfânt? De care [întrebare], 
desigur, [aceștia] se vor tulbura, fără 
îndoială.  

Dacă Fiul este muritor prin trup, în ce 
fel consideră că numai Tatăl are 
nemurirea, fără Fiul și fără Duhul Sfânt, 
din moment ce Duhul Sfânt nu a luat 
trup596? Care597, dacă nu are nemurirea, 
[înseamnă] așadar [că] nu prin trup este 
Fiul muritor. Iar dacă Duhul Sfânt are 
nemurirea, [atunci] nu numai despre Tatăl 
s-a spus: „Care singur are nemurirea”. 

Astfel, de aceea ei598 gândesc că pot 
convinge [oamenii], că și înainte de 
întrupare Fiul era muritor prin Sine Însuși 
[per Se Ipsum]. Pentru că nici schim-
babilitatea nu este numită, în mod nepo-
trivit, mortalitate [mortalitas], [lucru] în 
conformitate cu care se spune că și sufletul 
moare. [Dar] nu pentru că [sufletul] se 
modifică sau se transformă în corp sau în 
oricare altă substanță, ci în însăși 
substanța sa. În oricare alt mod ar fi acum. 
Și, de asemenea, [în alt fel] a fost, după 
[teoria care spune că] ceea ce încetează a fi 
ceea ce era se descoperă a fi muritor.  

Pentru că astfel se spune599 și [despre 
perioada de] dinainte de a Se fi născut Fiul 

                                         
596 Duhul Sfânt nu S-a întrupat. Deci dacă 

mortalitatea se răsfrânge asupra unei persoane datorită 
trupului, atunci cum pot acei eretici să susțină că numai 
Tatăl e nemuritor?  

597 Duhul Sfânt. 
598 Ereticii.  
599 De către acei eretici. 
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lui Dumnezeu din Fecioara Maria, [că] El a 
apărut Părinților noștri nu în una și 
aceeași formă [specie], ci pluriform [multi-
formiter], într-un fel sau în alt fel.  

Și este văzut prin Sine Însuși [, zic ei], 
pentru că încă nu și-a asumat trupul, [dar] 
ființa [substantia] Lui a fost vizibilă ochi-
lor muritori600. Și este muritor, tot pe atât 
pe cât este și schimbător [mutabilis]. La fel 
și Duhul Sfânt, Care a apărut o dată ca 
porumbiță, altă dată ca foc.  

Căci nu Treimii, zic [ei], ci, în mod 
singular și propriu, doar Tatălui se cuvine 
[cinstea, atunci] când se spune: Nemuri-
torului, nevăzutului, singurului Dumnezeu 
(I Tim. 1, 17). [Cât] și [atunci când se 
spune]: „Celui ce singur are nemurirea și 
locuiește în lumină neapropiată. Pe Care 
niciun om nu L-a văzut, nici nu poate să Îl 
vadă” (I Tim. 6, 15-16). 

 
16.  Să-i lăsăm, așadar, pe aceștia, care 

nu pot cunoaște nici [măcar] firea invi-
zibilă a sufletului!  

[Căci de unii ca aceștia] era departe, 
la mare distanță, [puterea] de-a cunoaște 
[firea] lui Dumnezeu, [Cel] unul și singu-
rul. Adică firea Tatălui și a Fiului și a 
Sfântului Duh. [Care] nu numai că rămâne 
nevăzută, adevărată și neschimbabilă, dar 
și prin aceasta se păstrează în nemurire 
adevărată și curată [sincera]. Noi spunem 

                                         
600 Adică tocmai ceea ce spune falsa „dogmă” 

romano-catolică, cum că cei Sfinți, în veșnicie, văd ființa 
lui Dumnezeu și nu slava Lui.   
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că Dumnezeu nu a apărut niciodată 
ochilor trupești601. Nici Tatăl, nici Fiul, nici 
Duhul Sfânt. Doar dacă nu cumva [El Și-a 
făcut simțită prezența], printr-o creatură 
trupească supusă puterii Sale602.  

[Căci noi suntem] gata de a ne lăsa 
corectați, dacă suntem opriți într-un mod 
fratern și cu dreptate. [Fiindcă suntem] 
gata chiar dacă suntem mușcați de un 
dușman, care totuși ar spune adevărul603.  

Să căutăm, [deci], în pace crești-
nească și prin studiu împăciuitor, dacă, 
[mai] înainte ca Hristos să vină în trup, 

                                         
601 Cum se mai întemeiază pe Sfântul Augustin, 

după această mărturisire categorică, cum că nu există 
vedere mistică cu ochii trupești, doctrina romano-catolică 
„a vederii” ființei lui Dumnezeu? Căci, după cum se 
observă, Sfântul Augustin spune că nicio revelație 
dumnezeiască nu este sesizată în mod obișnuit, prin 

vederea comună și banală a ochilor. 
602 Ipoteză pe care o ia în calcul doar pentru ca să 

o dezmintă puțin mai departe. 
603 Sfântul Augustin se manifestă conciliant față 

de cei care ar putea susține altceva, chiar și atunci când 

este convins că aceia nu au dreptate și că – după cum a 
spus în mai multe rânduri – o gândire trupească și nu 
duhovnicească îi face să susțină ceea ce susțin. 

Însă aceasta este atitudinea pe care trebuie să o 
aibă întotdeauna un creștin ortodox și pe care au avut-o 
toți Sfinții Părinți: aceea de a asculta și argumentele 
adversarilor și de a-i dezminți prin argumente 
imbatabile, pline de rațiune și de bun simț.  

Dialogul argumentelor, din care să învingă 
înțelepciunea dumnezeiască, este singura cale de urmat. 
A-l anihila pe celălalt pentru că nu e de acord cu noi nu a 
fost niciodată atitudinea Sfinților Părinți și a Bisericii 
Ortodoxe. 

Pe de altă parte, dacă unora dintre credincioșii 
noștri ortodocși le lipsesc argumentele sau obișnuința 
dialogului, ca și a studiului despre care vorbește aici 
Sfântul Augustin, nu e vina Adevărului că nu are cine să 
Îl apere, așa cum cereau Sfinții Părinți. 
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Dumnezeu a apărut604 Părinților noștri, în 
mod indistinct [, ca Treime], sau [a apărut 
doar] o persoană din Treime, sau [au 
apărut persoanele Treimii] una câte una, 
ca într-o succesiune. 

 
  

                                         
604 Cu sensul de: S-a arătat, S-a descoperit, S-a 

revelat.  
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Capitolul X 
  

  
17. Și astfel, din aceea ce se scrie la 

Facerea, Dumnezeu a vorbit, mai întâi, cu 
omul pe care l-a plăsmuit din lut [de 
limo].  

Dacă trecem peste semnificația la 
figurat [figurata] [a exprimării], ca să fie 
ținută credința lucrurilor purtate [scrise] 
chiar în mod literal [ad litteram], dez-
batem [în esență] aceasta: [dacă] în chipul 
omului [in specie humanis] este văzut 
Dumnezeu, atunci când a vorbit cu omul. 
Într-adevăr, aceasta nu este spusă, în mod 
expres, în carte, ci ea rezonează/ reiese 
[resonat] dintr-o lectură [care se păs-
trează] în același perimetru [circum-
stantia]605.  

 [Lucru care se înțelege] cu claritate 
din ceea ce este scris: a auzit Adam glasul 
lui Dumnezeu plimbându-se în Rai, pe 
înserat, și s-a ascuns pe sine în mijlocul 
pomilor [in medio ligni], care erau în Rai 
[in Paradiso].  

Și Dumnezeu a zis: Adame, unde ești?  
[Și el] a răspuns: Am auzit glasul Tău 

și m-am ascuns de la fața Ta, pentru că 
sunt gol (Fac. 3, 8-10). 

Nu văd, deci, în ce fel se poate să 
înțelegi ad litteram o astfel de plimbare a 

                                         
605 Aici Sfântul Augustin pune iarăși o problemă 

foarte spinoasă: a nonliteralității unor pasaje din Sfânta 
Scriptură, care trebuie interpretate privind foarte atent și 
smerit în jur: la context și, de fapt, la întregul text al 
Scripturii. 
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lui Dumnezeu și convorbire [a Lui cu 
omul], decât în formă omenească [in 
specie humana]606. 

Și nici nu poți să zici, așadar, că s-a 
făcut glasul numai [acolo] unde se spune 
[că] S-a plimbat Dumnezeu. Sau [că] Cel, 
Care Se plimba în [acel] loc, nu a fost 
văzut [visibilem], când [până] și Adam 
zice că s-a ascuns de la fața lui Dumnezeu. 
Așadar, Cine era El? [Era] Tatăl sau Fiul 
sau Duhul Sfânt? Sau Dumnezeu în între-
gime, Treimea Însăși, în mod indistinct, 
vorbea cu omul în chipul omului [in forma 
hominis]607? 

Într-adevăr, nicăieri nu se vede, în  
contextul Scripturii, [vreo subliniere a 
faptului că] se trece de la [o] persoană la [o 
altă] persoană [a persona ad persona] [a 
Treimii], ci primul om este văzut vorbind 
cu Acela, Care a zis: „Să fie lumină”, „Să fie 
tărie/ firmament” (Fac. 1. 3, 6) și celelalte, 
[care s-au făcut] în acele câteva zile608. 

[Căci] Îl considerăm numai pe 
Dumnezeu Tatăl [ca fiind Acela, Care] a 
zis să fie, [la] orice a dorit să facă. Însă 
toate le-a făcut [Tatăl] prin Cuvântul Său, 

                                         
606 Într-un mod antropomorf.  
607 Dumnezeu S-a arătat în formă umană Sfântului 

Adam, dar văzut în chip extatic. Adică Dumnezeu nu S-a 
întrupat atunci pentru a vorbi cu Sfinții Protopărinți. 

608 Ale derulării acelor fapte primordiale. Căci se 
înțelege, urmărind în mod strict literalitatea Scripturii, 
că a vorbit cu Sfântul Adam Cel despre Care s-a spus 
până atunci că a creat universul și Care este, îndeobște 
considerat, a fi Tatăl. Pentru că Scriptura nu a menționat 
pe parcurs că a început să vorbească și despre Altcineva, 
despre o altă persoană a Sfintei Treimi. 
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Care Cuvânt al Lui Îl recunoaștem [a fi] 
unicul Fiul al Lui, după dogma dreptei 
credințe. 

Dacă, deci, Dumnezeu Tatăl a vorbit 
primului om și El Însuși Se plimba în Rai 
pe înserat [ad vesperam] și de la fața Lui se 
ascundea păcătosul în mijlocul pomilor, de 
ce atunci nu se înțelege că El Însuși le-a 
apărut lui Avraam și Moise și [altora] 
cărora a vrut [să le apară] și în ce fel a vrut, 
printr-o creatură supusă Sieși, schimbabilă 
și văzută/ vizibilă, când [din moment ce] 
El, în Sine și în ființa Sa, rămâne ceea ce 
este: neschimbabil și nevăzut609?  

Dar se poate să se întâmple ca 
Scriptura să treacă în mod tainic/ ascuns 
de la [o] persoană la [o altă] persoană [a 
Treimii] și să relateze [ce s-a întâmplat], 
[atunci] când Tatăl a zis Să fie lumină! și 
celelalte care sunt amintite [la In. 1, 3] a fi 
fost făcute prin Cuvântul și, de fapt, să se 
indice [în Facerea] că Fiul [este Cel care] a 
vorbit cu primul om.  

[Căci Scriptura] nu a explicat 
[aceasta] în mod deschis [aperte]610, dar a 

                                         
609 Adică felul în care Dumnezeu S-a arătat, în 

mod extatic, Sfinților Adam, Avraam și Moise a fost 
diferit, dar totuși Sfânta Scriptură nu ne spune nicăieri că 
Dumnezeu S-a revelat odată pentru totdeauna, la 
început, lui Adam, iar după aceea ar fi vorbit cu Sfinții 
Profeți printr-o creatură. 

Și totuși, Dumnezeu, Cel neschimbat, este văzut 
de către fiecare Sfânt, în extaz, în mod diferit. Aceasta 
pentru că revelațiile Sfinților sunt particulare, adresate 
fiecăruia dintre ei, deși este același Dumnezeu, Care Se 
revelează și Care, în Sine, rămâne nemișcat și nes-
chimbat. 

610 În primele două capitole din Facerea.  
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spus-o celor care pot să [o] înțeleagă 
[duhovnicește]. 

 
18. [Așadar, să vorbească] aceia care 

pot să pătrundă cu ochiul minții această 
taină, [întrucât e] clar înțeleasă de ei, [ca 
să explice] dacă este posibil să Se reveleze 
printr-o creatură văzută chiar Tatăl. Sau 
dacă nu se poate [aceasta], ci doar Fiul sau 
Duhul Sfânt [pot] să apară ochilor ome-
nești [astfel, printr-o creatură văzută].  

Deci, cine are putere, să continue 
scrutând acestea, dacă poate să și enunțe 
în cuvinte [judecățile sale] și chiar să 
dezbată [în scris problema]. Cu toate 
acestea, atât cât pot să judec despre 
această mărturie a Scripturii, unde [se 
spune că] Dumnezeu a vorbit cu omul, ea 
este tainică/ absconsă [occulta]. 

Pentru că, totuși, nu apare [scris] 
într-un mod evident [inechivoc], [că] 
Adam ar fi fost obișnuit să-L vadă pe 
Dumnezeu cu ochii trupești.  

[Și, de asemenea, se vede că este o 
exprimare tainică/ mistică,] de vreme ce, 
în mod esențial, există această nedumerire 
mare: în ce fel ochii lor au fost deschiși, 
când au gustat din mâncarea oprită (Fac. 
3, 7)? [Fiindcă despre ochii] aceștia [se 
pune că, mai] înainte de a fi gustat ei, erau 
închiși611. [Iar] dacă Scriptura aceasta612 ar 

                                         
611 Sfântul Augustin arată faptul că Scriptura nu se 

putea referi la deschiderea ochilor trupești, pentru că 
aceasta ar fi însemnat implicit că Sfinții Protopărinți au 
fost creați de Dumnezeu orbi/ cu ochii închiși. Ceea ce ar 
fi o aberație. 
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sugera despre Paradis, [că ar fi] un oare-
care loc material [Paradisum corporalem], 
totuși, să nu afirmăm grăbit/ orbește că nu 
ar fi putut să Se plimbe Dumnezeu acolo, 
în niciun fel, decât într-o oarecare formă 
trupească [corporea forma].  

Căci se poate zice că s-au făcut numai 
graiurile pe care le auzea omul. Și [că ele s-
au făcut doar spre auzire, iar] nu ca [omul] 
să vadă un chip/ o formă oarecare. 

Și nici din faptul că este scris: s-a 
ascuns Adam de la fața lui Dumnezeu, nu 
urmează imediat [a se înțelege că el] se 
obișnuise a vedea fața Lui. Dar dacă, 
totuși, [Adam], cu adevărat, nu putea să 
vadă el însuși [pe Dumnezeu], dar se 
temea să fie văzut de către Acela, al Cărui 
glas îl auzise și [a Cărui] prezență o 
simțise, când [El] se plimba? Pentru că și 
Cain I-a spus lui Dumnezeu: „de la fața Ta 
mă voi ascunde” (Fac. 4, 14)613. 

Așadar, [în concluzie,] nu suntem 
obligați să admitem [părerea] că el [Adam] 
era obișnuit a deosebi [cernere]/ a vedea 
fața lui Dumnezeu cu ochii trupești, în 
oarecare formă văzută, deși auzise glasul 
întrebând și vorbind cu sine despre 
păcatul său. Este greu să descoperim ce fel 
de vorbire a făcut Dumnezeu să răsune 
[insonaret] atunci,  pentru auzul dinafară/ 

                                                                                    
Așadar, dacă în context se vorbește despre ochii 

duhovnicești, înseamnă că trebuie să înțelegem că aici se 
vorbește despre o vedere duhovnicească/ în extaz a lui 
Dumnezeu. 

612 Acest loc din Scriptură. 
613 Dar Cain nu L-a văzut pe Dumnezeu. 

376



exterior al oamenilor, mai ales [în cazul de 
față], când [discutăm despre faptul că] i-a 
vorbit primului om614. Și nu ne-am luat o 
asemenea sarcină [, de a lămuri această 
problemă], în această predică. 

Totuși, dacă se făceau numai glasurile 
și sunetele puternice, prin care acelora, 
primilor oameni, le era făcută posibilă o 
anumită prezență sensibilă [sensibilis] a 
lui Dumnezeu, [atunci] nu știu de ce, 
acolo, nu se înțelege [că S-a revelat în 
acest fel] persoana lui Dumnezeu Tatăl. 

De vreme ce persoana Lui615 este 
arătată și [cu alte ocazii, și anume] în acel 
glas, când Iisus, în munte616, în prezența a 
trei Ucenici, a apărut luminând cu strălu-
cire negrăită [praefulgens] (Mt. 17, 5).  

Și în acela617, când peste Cel botezat 
S-a pogorât [Duhul Sfânt ca o] porumbiță 
(Mt. 3, 17). Și [de asemenea] în acela, unde 
[este scris că Hristos] a strigat la Tatăl 
[cerând] slăvirea Sa și Lui I s-a răspuns [de 
către Tatăl]: „L-am slăvit și iarăși Îl voi 
slăvi” (In. 12, 28). 

Nu [spun aceasta] pentru că [aș putea 
admite vreodată că] ar putea fi glas [al 

                                         
614 E greu de înțeles ce fel de glas a răsunat, de la 

Dumnezeu, mai ales în urechile Sfinților Protopărinți. 
Pentru că în situația Sfinților Avraam și Moise [și a 
multora altor Sfinți Părinți] se poate înțelege oarecum 
mai lesne, de către oamenii Sfinți, în baza experienței 
revelațiilor dumnezeiești, în ce fel li S-a arătat Dumne-
zeu. Dar cazul Protopărinților, al vorbirii lui Dumnezeu 
cu ei în Rai, este unul mai aparte.  

615 A Tatălui.  
616 În Muntele Taborului.  
617 În glasul. 
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Tatălui] fără lucrarea Fiului și a Duhului 
Sfânt – [fiindcă] neîndoielnic, Treimea 
lucrează în mod nedespărțit –, ci pentru că 
s-a făcut [către Adam] acel glas, care [era 
menit] să arate numai persoana Tatălui. 

În același fel a lucrat Treimea acea 
formă omenească din Fecioara Maria, dar 
care numai persoana Fiului este. Încât 
[putem spune că] Treimea nevăzută a urzit 
persoana văzută a Fiului.  

Nu ne oprește nimeni [, așadar,] ca să 
înțelegem acele glasuri [graiuri/ cuvinte] 
făcute către Adam, ca fiind nu numai 
făcute de către Treime [a Trinitate factas], 
ci chiar să acceptăm [că ele s-au făcut, prin 
voia lui Dumnezeu,] ca să arate caracterul 
personal al aceleiași Treimi [personam 
ejusdem Trinitatis]618.   

Suntem constrânși, deci, să recu-
noaștem că este doar [glasul] Tatălui, 
acolo unde s-a zis: „Acesta este Fiul Meu 
cel iubit” (Mt. 3, 17). Căci, cu adevărat, nu 
se poate crede sau înțelege că Iisus este 
Fiul Duhului Sfânt sau chiar Fiul Său 
[Însuși] [Suus filius]. 

Și [, de asemenea, acolo] unde s-a 
auzit: „L-am slăvit și iarăși Îl voi slăvi” (In. 
12, 28), mărturisim că doar persoana 
Tatălui este [cea care a vorbit]. Fiindcă 

                                         
618 Este precizarea teologică pe care a insistat 

Părintele Dumitru Stăniloae: Dumnezeul nostru este 
Treime de persoane, Care au în comun aceeași ființă, iar 
nu ființă din care ies trei persoane, așa, ca niște emanații. 
Caracterul personal al Sfintei Treimi este esențial, 
deosebind în mod radical creștinismul ortodox de alte 
concepții, precum budismul, panteismul etc. 
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este un răspuns la glasul acela al 
Domnului, care zisese: „Tată, slăvește pe 
Fiul Tău” (In. 12, 28). [Acestea sunt 
cuvinte] pe care [Hristos] nu le putea 
adresa decât lui Dumnezeu Tatăl, [iar] nu 
și Duhului Sfânt, pentru că nu era Fiul Lui 
[al Duhului Sfânt].  

Dar aici, unde este scris: Și a zis 
Domnul Dumnezeu lui Adam (Fac. 3, 9), 
nu se poate susține nimic619, pentru ca să 
nu se înțeleagă [că a vorbit] Însăși Treimea 
[Ipsa Trinitas].  

 
19. Și, în mod similar, nu este clar 

[nici] ceea ce s-a scris [aici]: „Și i-a zis 
Domnul lui Avram: ieși din pământul tău, 
și din neamul [cognatione] tău și din casa 
tatălui tău” (Fac. 12, 1). Fie s-a făcut doar 
un glas în urechile/ în auzul lui Avraam, 
fie i s-a arătat și altceva ochilor lui. 

Dar puțin mai departe s-a spus în 
mod deschis/ clar: „S-a arătat Domnul lui 
Avram și i-a zis lui: pământul acesta îl voi 
da seminției tale” (Fac. 12, 7). Dar nici aici 
nu se spune în ce chip i-a apărut lui 
Domnul. [Dacă] i-a apărut lui ori Tatăl, ori 
Fiul, ori Duhul Sfânt. 

Doar dacă ei620 nu [cumva] cred, 
poate, că Fiul i S-a arătat lui Avram, 
[tocmai] pentru acest motiv: pentru că nu 
este scris: Dumnezeu S-a arătat lui, ci: 
„Domnul S-a arătat lui”. 

                                         
619 Nu există niciun motiv.  
620 Ereticii.  
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Dar așa cum este normal/ în mod 
propriu, Fiul Care Se arată este numit 
Domnul. Căci zice Apostolul: „Fiindcă, 
deși sunt aceia care sunt numiți zei, fie în 
cer, fie pe pământ – precum sunt 
dumnezei mulți, [sunt] și domni mulți – 
totuși pentru noi [există doar] unul 
Dumnezeu Tatăl, din Care [sunt] toate și 
noi în El; și unul Domn Iisus Hristos, prin 
Care [sunt] toate și noi prin El” (I Cor. 8, 5-
6). 

Dar [se vede că nu numai Fiul este 
numit Domn,] când și Dumnezeu Tatăl, în 
multe locuri, se descoperă a fi numit 
Domn [Dominus]. Cum este acesta621: 
„Domnul a zis către mine: Fiul Meu ești 
Tu, Eu astăzi Te-am născut” (Ps. 2, 7). Și 
acesta: „Domnul a zis Domnului meu: Stai 
de-a dreapta Mea” (Ps. 109, 1). De ase-
menea, când și Duhul Sfânt se descoperă a 
fi numit Domn, [și anume acolo] unde a 
zis Apostolul: „Dar Dumnezeu este Duh” 
(II Cor. 3, 17).  

Și, ca să nu gândească cineva că 
[acest pasaj] L-ar indica pe Fiul și că, 
datorită firii imateriale [incorpoream 
substantiam], de aceea este numit Duh, a 
continuat adăugând: „Deci unde [este] 
Duhul Domnului, acolo [este] libertate” (II 
Cor. 3, 17).  

Deci nimeni să nu se îndoiască [de 
faptul] că Duhul Sfânt este [aici numit]: 
Duhul Domnului. Așadar, nu este evident 

                                         
621 Locul acesta.  
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aici622, dacă lui Avraam i-a apărut [i S-a 
revelat] una dintre persoanele Treimii sau 
Însuși Dumnezeu Treimea [Deus Trinitas].   

Despre Care Dumnezeu unul s-a spus: 
„Pe Domnul Dumnezeul tău să-L slăvești 
[adorabis] și numai Lui să-I slujești” (Deut. 
6, 13)623. 

Însă, sub stejar, la Mamvri, a văzut 
trei bărbați [tres viros], pe care I-a invitat 
și I-a primit ca oaspeți și Le-a slujit pe 
când ospătau.  

Dar totuși Scriptura nu începe să 
relateze acest eveniment întâmplat, 
spunând: trei bărbați i s-au arătat lui, ci: 
„Domnul i S-a arătat lui [Avraam]” (Fac. 
18, 1). Și în continuare a prezentat în ce fel 
Domnul i S-a arătat lui, adăugând poves-
tirea despre acei trei bărbați, pe care 
Avraam Îi cheamă/ Îi invită la plural [per 
pluralem numerum] și Îi primește la ospăț. 
După care [Li] se adresează [Lor] la 
singular [singulariter], ca Unuia (Fac. 18, 
3). 

Și [Dumnezeu Treimea] ca Unul îi 
făgăduiește lui [Avraam] un fiu de la Sarra 
(Fac. 18, 10). Pe Care [Dumnezeu treimic] 
Scriptura Îl numește Domnul, după cum se 
spune în același început al relatării: 
„Domnul”, zice, „S-a arătat lui Avraam” 
(Fac. 18, 1). Îi invită, deci, și Le spală 
picioarele și Îi conduce când pleacă, ca pe 
[niște] oameni. 

                                         
622 Revenind la dezbaterea de principiu. 
623 Adică Legea veche s-a raportat la Sfânta Treime 

ca față de Dumnezeu Unul. 
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Dar [Avraam] vorbește ca [și] cu 
Domnul Dumnezeu [tamquam cum Domi-
no Deo]624: fie [atunci] când [Domnul] îi 
promite lui un fiu, fie când îi arată lui 
distrugerea iminentă a Sodomei (Fac., cap. 
XVIII). 

 
 
 

  

                                         
624 Ca unul ce stă în fața lui Dumnezeu, deși pare 

că a primit în ospeție trei oameni. Comportamentul 
Sfântului Avraam dovedește că era conștient cu Cine 
vorbește și pe Cine slujește. 

382



Capitolul XI 
 
 
20. Acest loc al Scripturii pretinde nu 

puțină analiză. Și nici [făcută] în grabă. 
Căci dacă [cineva ar afirma că] S-a arătat 
un singur bărbat, atunci, aceia care zic că 
și înainte de a fi născut Fecioara pe Fiul 
[lui Dumnezeu], [Acesta] era văzut prin 
[însăși] firea Sa, ce altceva să mai susțină 
[ei], decât că [acest bărbat] este Însuși 
[Fiul] 625? Fiindcă ei zic că [numai] despre 
Tatăl s-a spus: „Nevăzutului, singurului 
Dumnezeu” (I Tim. 1, 17).  

Din moment ce [aceia consideră că] 
Lui [Fiului] I-au fost spălate picioarele [de 
către Avraam] și [că Fiul] a fost ospătat la 
ospăț, pot să întreb: și totuși, în ce mod, 
încă înaintea asumării trupului, „S-a aflat 
ca un om, în obicei/ în purtare [habitu]” 
(Filip. 2, 7)? În ce mod poate fi aceasta, 
când încă „în chipul lui Dumnezeu fiind, 
nu a considerat o răpire a fi egal cu 
Dumnezeu” (Filip. 2, 6)? 

Adică se poate, totuși, [ca atunci, în 
fața lui Avraam] să Se fi „deșertat pe Sine, 
chip de rob luând, făcându-Se asemenea 
oamenilor și în obicei aflându-Se ca un 
om” (Filip. 2, 7), din moment ce noi știm 
                                         

625 Adică ereticii care cred că Fiul lui Dumnezeu 
era schimbabil și trupesc și înainte de a Se naște din 
Fecioară, vor să găsească în acest pasaj scriptural un 
punct de sprijin. Iată, zic ei, dovada că Fiul lui 
Dumnezeu a fost văzut ca un om de către Sfântul Proroc. 

Numai că Scriptura este foarte clară în această 
privință și afirmă că i S-au arătat Sfântului Avraam trei 
bărbați și nu unul. 
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când s-a petrecut aceasta, prin nașterea 
Fecioarei? 

Așadar, în ce mod mai înainte [de a 
Se naște din Fecioară] ar fi putut face 
aceasta, pentru ca să-i apară/ să Se arate 
lui Avraam ca un [singur] bărbat [ut vir 
unus apparuit Abrahae]? 

Sau acel chip nu era adevărat? 
[Așadar,] putem să întrebăm acestea: dacă 
[e corect] să se creadă că un bărbat i s-a 
arătat lui Avraam și [dacă] același [bărbat 
este] Fiul lui Dumnezeu [idemque Dei 
Filius]?  

Când în realitate s-au arătat trei 
bărbați, și nu s-a spus despre niciunul 
dintre Ei că este mai mare decât Ceilalți, 
nici la înfățișare, nici ca vârstă, nici în 
putere. Din ce cauză [, deci,] nu primim 
[să credem] aici că a fost sugerată în mod 
vizibil egalitatea [persoanelor] Treimii, 
prin [apelându-se la] creatura văzută, și [, 
totodată, conștiința că] în [cele] trei 
persoane [se află] una și aceeași fire?626 

 
21. Pe de altă parte, într-adevăr, din 

cauză că atunci când S-au arătat trei 
bărbați, Avraam Îi vorbește acolo [numai] 
Unuia, cineva ar putea crede că s-a sugerat 
astfel că Unul din [cei] trei a fost mai mare 
și că El trebuie considerat a fi Domnul, 
Fiul lui Dumnezeu, iar [că] ceilalți doi [au 
fost] Îngerii Lui. 

                                         
626 Cur non hic accipiamus visibiliter insinuatam 

per creaturam visibilem Trinitatis aequalitatem, atque in 
tribus personis unam eademque substantiam? 
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Ca să nu apară astfel de cugetări 
viitoare și păreri, Sfânta Scriptură pre-
întâmpină [pe cele ce nu sunt adevărate], 
contrazicându-le. [Și face aceasta și acum,] 
când puțin mai departe zice că doi Îngeri 
au venit la Lot, către care și acel bărbat 
drept, care a meritat să fie izbăvit din focul 
Sodomei, vorbește [ca și cu] un [singur] 
Domn [ad unum Dominum loquitur]. 

Căci astfel urmează Scriptura627, 
zicând: „Iar după ce a terminat de vorbit 
Domnul cu Avraam, a plecat, și Avraam s-a 
întors la locul său” (Fac. 18, 33). 

 
 

  

                                         
627 După ce relatează întâlnirea Sfântului Avraam 

cu Cei trei bărbați. 
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Capitolul XII 
 
 
„Dar au venit doi Îngeri în Sodoma, 

seara” (Fac. 19, 1). Aici este de luat aminte 
cu atenție la ce am stabilit [că trebuie] să 
dovedim. Avraam vorbea, în mod sigur, cu 
Cei trei, dar Îl numea, la singular, pe El, pe 
Domnul. 

Cineva poate să spună: pe unul dintre 
[cei] trei Îl recunoștea [ca fiind] Domnul, 
iar pe ceilalți doi, [drept] Îngerii Lui. 

Ce vrea, deci, să-i spună628 Scriptura, 
care afirmă în mod adecvat: „Iar după ce a 
terminat de vorbit Domnul cu Avraam, a 
plecat, și Avraam s-a întors la locul său. 
Dar au venit doi Îngeri în Sodoma, seara” 
(Fac. 18, 33; 19, 1)? 

Ori, poate, Acel unul [Ille unus] s-a 
retras, Care între [cei] trei era recunoscut 
ca [fiind] Domnul, și i-a trimis pe cei doi 
Îngeri, care erau cu El, ca să ardă Sodoma? 

Așadar, să vedem ceea ce urmează: 
„Au venit”, zice, „doi Îngeri în Sodoma, 
seara. Dar Lot ședea la poarta Sodomei 
[sedebat ad portam Sodomorum]. Și când 
Lot i-a văzut pe ei, s-a ridicat în calea [in 
obviam] lor și s-a închinat [adoravit] cu 
fața la pământ, și a zis: Iată, domnilor, 
abăteți-vă în casa slugii voastre” (Fac. 19, 1-
2). 

Aici este evident că au fost doi Îngeri, 
și că au fost invitați, la plural, în ospeție 
[in hospitium]. Și că, pentru a-i cinsti 

                                         
628 Celui care susține acest lucru. 
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[honorifice], i-a numit domni, fiindcă, 
probabil, erau considerați oameni. 

 
22. Dar, pe de altă parte, nu li s-ar fi 

închinat Lot cu fața la pământ, decât dacă 
erau recunoscuți [a fi] Îngerii Domnului.  

Atunci de ce li se oferă ospeție și 
masă, ca și cum ar fi avut nevoie de o 
astfel de omenire [tali humanitate]? Dar 
oricare [ar fi înțelesul, care] zace ascuns 
[lateat] aici, să mergem mai departe acum 
cu ceea ce ne-am propus [să arătăm].  

[Așadar,] apar doi, ambii sunt consi-
derați Îngeri, sunt invitați la plural, [și 
Sfântul Lot] vorbește [cu ei] la plural, 
precum cu doi, până când iese din 
Sodoma. Apoi Scriptura continuă și zice: 
„Și s-a făcut [factum est], după ce i-au dus 
pe ei629 afară, că au zis [lui Lot]: „Mântuind 
mântuiește sufletul tău! Să nu te uiți 
înapoi, nici să te oprești [pe undeva] în tot 
acest ținut. Mergi/ fugi în munte și acolo 
vei fi mântuit, ca nu cumva să fii inclus/ 
socotit [între cei ce pier]. A zis deci Lot 
către ei: Te rog, Doamne, fiindcă sluga Ta a 
găsit milă înaintea Ta” (Fac. 19, 17-19) etc. 

Dacă [acceptăm ipoteză, că] acum, 
Acela care era [considerat a fi] Domnul, Se 
retrăsese, și [că El] i-a trimis pe Îngerii 
[Lui], ce înseamnă [atunci] aceasta, ce a 
zis către ei: Te rog, Doamne [Rogo, Do-
mine]? De ce s-a zis: Te rog, Doamne, și 
nu: vă rog, domnilor?   

                                         
629 Pe Sfântul Lot și pe fiicele lui. 
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De ce zice Scriptura: „A zis deci Lot 
către ei: Te rog, Doamne, fiindcă sluga Ta a 
găsit milă înaintea Ta”, dacă vrea să îl 
numească numai pe unul dintre ei? Oare și 
aici [e cazul să] înțelegem, la numărul 
plural, două persoane?630 

De asemenea, deci, [ne întrebăm 
aceasta:] dacă sunt numiți doi, ca și cum ar 
fi unul, [înseamnă că este numit] Unul 
Domnul Dumnezeu, având o singură fire 
[unius substantiae unum Dominum 
Deum]?631 Dar pe care două persoane [din 
Treime] Le înțelegem aici?632 Pe Tatăl și pe 
Fiul? Sau pe Tatăl și pe Duhul Sfânt? Sau 
pe Fiul și pe Duhul Sfânt?  

Poate că aceasta este mai potrivită, pe 
care am spus-o ultima. Întrucât [cei doi] 
au zis despre Ei [că sunt] trimiși, ceea ce 

                                         
630 Pentru că se zice: către ei. Dar Sfântul Lot se 

adresează lor cu singularul: Doamne. 
E o întrebare retorică. Răspunsul este implicit. 

Adică răspunsul este: nu, nu se mai pot înțelege două 
persoane la numărul plural, în felul în care sunt numărați 
Îngerii sau oamenii. 

631 Iarăși este o întrebare care conține răspunsul în 
ea însăși. Și răspunsul, de data aceasta, este da, după 
cum se înțelege din ceea ce va spune mai departe Sfântul 
Augustin. 

De aceea, comentariul Sfântului Augustin este 
foarte greu, pentru că demonstrația lui teologică se 
întinde pe multe pagini și are ramificații multiple, în 
toată Scriptura, și nu este niciodată o simplă afirmare sau 
negare a unei interpretări. De aceea este și greu de 
urmărit și de înțeles și se pot face multe afirmații 
neadevărate pe seama lui, dacă nu se urmărește 
contextul în întregime al operei și al gândirii sale. 

632 Despre care dintre persoanele Treimii putem să 
înțelgem că este vorba în acest pasaj scriptural? Pentru 
că Sfântul Lot vorbește numai cu două persoane, 
adresându-se ca Unuia. 
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noi spunem despre Fiul și despre Duhul 
Sfânt. Pentru că nicăieri în Scripturile 
noastre nu se face referire la Tatăl [ca 
fiind] trimis633.  
  

                                         
633 Sfântul Augustin a mai făcut și anterior 

precizarea că Tatăl nu este niciodată numit trimis, ci 
numai Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că Fiul S-a întrupat, iar 
Duhul Sfânt S-a pogorât la Cincizecime. 
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Capitolul XIII 
 
 
23. Dar când Moise a fost trimis la 

poporul lui Israel, ca să-l scoată din Egipt, 
este scris că [Dumnezeu] astfel i S-a arătat 
lui: „Păștea”, zice, „oile lui Ietro, ale 
socrului său, preotul din Madian634, și a 
dus oile în pustie și a venit în muntele 
Domnului, Horeb. Deci i S-a arătat lui 
Îngerul Domnului, în vâlvătaia focului din 
rug [in flamma ignis de rubo]. Și a văzut că 
focul ardea în rug, dar rugul nu era mistuit 
[de flăcări].  

Și a zis Moise: Mă voi duce și voi 
vedea vederea  aceasta [videbo visum is-
tud], pe care am văzut-o atât de minunată 
[tam magnum], pentru că rugul nu se 
mistuiește. Deci când Domnul a văzut că 
[el] vine să vadă, l-a strigat pe el Domnul, 
din rug, zicând: […] Eu sunt Dumnezeul 
părintelui tău [Deus patris tui], Dumnezeul 
lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și 
Dumnezeul lui Iacov” (Ieș. 3, 1-6). 

Și aici, [Scriptura], mai întâi, L-a 
numit Îngerul Domnului [și] apoi 
Dumnezeu. Așadar, se poate ca Îngerul să 
fie Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui 
Isaac și Dumnezeul lui Iacov635? Prin 
urmare, [de aici] se poate înțelege [în 
mod] drept, [că Cel numit aici Înger este] 
Mântuitorul Însuși, despre care Apostolul 
                                         

634 „Pascebat oves Jethro soceri sui sacerdotis 
Madian…”. 

635 Evident că nu, dacă ne referim la Înger ca la 
una dintre creaturile spirituale ale Domnului. 
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zice:  „Ai cărora636 sunt părinții și din care 
[este] Hristos după trup, Cel ce este peste 
toate [super omnia] Dumnezeu binecu-
vântat în veci” (Rom. 9, 5). 

Așadar, nu în mod nepotrivit se 
înțelege aici că Dumnezeul lui Avraam și 
Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui 
Iacov este Însuși Cel ce este peste toate 
Dumnezeu binecuvântat în veci [,adică Fiul 
lui Dumnezeu]. 

Dar de ce mai înainte a fost numit 
Îngerul Domnului, atunci când S-a arătat 
în vâlvătaia focului [ce ieșea] din rug? Fie 
pentru că era unul dintre Îngerii cei mulți, 
dar purta [gerebat] persoana Domnului 
Său637, prin pogorământ [per dispen-
sationem]. Fie [pentru că Domnul] a asu-
mat ceva [din trăsăturile] unei creaturi638, 
care [trebuia] să se arate la slujba de față, 
în mod văzut, ale cărei graiuri [aveau] să 
fie înghițite [odată cu auzul]639, în mod 

                                         
636 Ai evreilor. 
637 Adică închipuia sau Îl reprezenta pe Fiul lui 

Dumnezeu. Îngerul apărea ca un mesager al Domnului, 
dar prin el se manifesta voința și puterea Fiului lui 
Dumnezeu Însuși. 

638 Ceva din firea unei creaturi slujitoare lui 
Dumnezeu, adică din firea Sfinților Îngeri. Dar nu 
asumat în sensul unei asumări definitive în ipostasul 
Fiului lui Dumnezeu, așa cum se va întâmpla când Își va 
asuma firea umană. Adică Domnul a împrumutat ceva 
oarecare [aliquid] din înfățișarea și comportamentul 
îngeresc.  

639 Se folosește verbul ederentur, de la edo,-ere = a 
mânca, a devora, a consuma, pentru că Sfântul Augustin 
vrea să sublinieze calitatea palpabilă a auzului. Urechea 
Sfântului Moise nu doar a auzit, ci a mâncat/ a devorat 
cuvintele, care au fost strigate din gura Domnului sau a 
Îngerului Său.  
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sensibil, și prin intermediul căreia 
prezența Domnului [trebuia] să fie per-
ceptibilă și simțurilor trupești ale omului 
[corporeis sensibus], după cum se 
cuvenea, printr-o creatură supusă [Dom-
nului]640. 

Deci, dacă era unul dintre Îngeri, cine 
poate spune cu ușurință dacă persoana 
reprezentată [imposita] de el, pentru a 
transmite mesajul [nuntianda], a fost Fiul 
sau Duhul Sfânt sau Dumnezeu Tatăl? Ori 
[dacă a fost] Însăși întreaga Treime, Care 
este unul și singurul Dumnezeu, încât să 
poată spune că: Eu sunt Dumnezeul lui 
Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumne-
zeul lui Iacov? Căci nu putem să spunem 
că Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeul lui 
Avraam și Dumnezeul lui Isaac și 
Dumnezeul lui Iacov, iar Tatăl nu este sau 
[că] Duhul Sfânt [nu este]. Ori că va 
îndrăzni cineva să nege că Însăși Treimea, 
pe care O credem și O înțelegem [a fi] un 
singur Dumnezeu [unum Deum], [este] 
Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui 
Isaac și Dumnezeul lui Iacov. 

Căci Acela, care nu este Dumnezeu, 
nu este Dumnezeul părinților lor. 

                                         
640 Îngerii nu sunt trupești, la fel ca oamenii, nu au 

trup material. Totuși, ei au trupuri spirituale și, prin firea 
lor creată, sunt în măsură să se manifeste înaintea 
oamenilor, astfel încât să se adreseze percepțiilor umane, 
simțurilor trupești și duhovnicești deopotrivă. În timp ce 
Dumnezeu e cu adevărat fire imaterială sau ființă mai 
presus de ființă. De aceea, spune Sfântul Augustin, se 
poate crede că Dumnezeu Și-a asumat aici, momentan, 
anumite însușiri îngerești, în această vedere dumne-
zeiască prin care i S-a revelat Sfântului Moise. 
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Mai departe, dacă nu numai Tatăl 
este Dumnezeu, precum chiar [și] toți 
ereticii admit, ci  și Fiul [este Dumnezeu], 
ceea ce, că vor sau că nu vor [velint 
nolint], sunt constrânși641 să mărturisească 
– fiindcă zice Apostolul: „Nu știți că 
trupurile voastre sunt templul Duhului 
Sfânt în voi, pe care îl aveți de la 
Dumnezeu?” (I Cor. 6, 19) – și Aceștia trei 
[, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt,] unul 
Dumnezeu [este], precum crede cugetarea 
sobornicească, [așadar, având în vedere 
toate acestea,] nu este pe deplin evident 
Care persoană din Treime [era repre-
zentată de Înger] și dacă nu cumva [era] 
altcineva642 sau [dacă] acel Înger purta 
Însăși Treimea, dacă [, într-adevăr,] era 
unul dintre ceilalți Îngeri.  

Dacă totuși, pentru folosința lucrului 
de acum, a fost asumată creatura, pentru 
ca și ochilor omenești să le fie arătată iar 
în urechi să răsune [glasul ei], și [totodată] 
să fie numită și Îngerul Domnului, și 
Domnul și Dumnezeu, [atunci, prin ur-
mare,] nu se poate să se înțeleagă aici 
Dumnezeu Tatăl, ci ori Fiul, ori Duhul 
Sfânt.  

Totuși, nu îmi amintesc ca Duhul 
Sfânt să fie numit undeva Înger, ci din 
lucrare [ex opere] e posibil să se înțeleagă 
[aceasta].  

Căci despre El s-a spus: „cele care vor 
veni vă va vesti vouă” (In. 16, 13). Și, 

                                         
641 Aceiași eretici. 
642 Iar nu o persoană a Sfintei Treimi. 
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desigur, grecescul Anghelos643 se înțelege 
în latină [ca] Vestitor [Nuntius].  

Și, de asemenea, despre Domnul Iisus 
Hristos citim în mod limpede la Profeți, că 
s-a numit „Înger de mare sfat [magni con-
silii Angelus]” (Is. 9, 5). [Iar Fiul și Duhul 
sunt numiți Îngeri,] când [, de fapt,] atât 
Duhul Sfânt, cât și Dumnezeu Fiul este 
Dumnezeu și Domnul îngerilor. 

 
 

  

                                         
643 În text: Angelus. Sfântul Augustin se referă la 

etimologia cuvântului. 
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Capitolul XIV 
 

 
 
24.  Asemenea, și la ieșirea fiilor lui 

Israel din Egipt este scris: „Dar Dumnezeu 
mergea înaintea lor, ziua cu adevărat în 
stâlp de nor [columna nubis] și le descope-
rea calea lor, iar noaptea în stâlp de foc 
[columna ignis]. Și nu lipsea stâlpul de nor 
ziua și stâlpul de foc noaptea dinaintea 
poporului” (Ieș. 13, 21-22). 

Cine se poate îndoi și aici [de faptul] 
că Dumnezeu S-a arătat [ochilor] muritori 
printr-o creatură supusă și aceasta tru-
pească644 și nu prin firea Sa [Suam substan-
tiam]? Dar, de asemenea, [și aici, ca și mai 
înainte,] nu se înțelege dacă Tatăl sau Fiul 
sau Duhul Sfânt ori Însăși Treimea, 
Dumnezeu unul [S-a revelat în acest chip]. 

După cum judec, nu se distinge 
aceasta nici acolo unde este scris: „Și slava 
Domnului S-a arătat în nor și a grăit 
Domnul către Moise, zicând: Am auzit 
murmurarea fiilor lui Israel645 etc (Ieș. 16, 
10-12)”. 

 
 

 
  

                                         
644 Într-o formă sensibilă. 
645 Exaudivi murmur filiorum Israel. 
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Capitolul XV 
 

 
25. Acum, cu adevărat, [este vorba 

despre o revelație extinsă sub aparență 
fenomenologică,] despre nori și glasuri și 
fulgere și trâmbițe și fum în muntele Sinai, 
când se spune:  

„Iar muntele Sinai fumega tot, din 
cauză că se pogorâse Dumnezeu în el în 
foc, și se înălța fumul [din munte], ca 
fumul cuptorului [fumus fornacis]. Și tot 
poporul s-a tulburat foarte mult cu jude-
cata646. Dar se făceau [fiebant]647 glasuri/ 
sunete de trâmbițe [voces tubae], crescând 
tot mai tare în intensitate: Moise vorbea și 
Dumnezeu îi răspundea lui cu glas” (Ieș. 
19, 18-19). Și puțin mai încolo, fiind dată 
Legea în zece porunci, se spune mai 
departe: „Și tot poporul vedea648 glasuri și 

                                         
646 Et mente confusus est omnis populus 

vehementer. Adică tot poporul și-a pierdut mintea de 
frică, așa cum se zice pe românește. 

647 Verbul se făceau înseamnă că Dumnezeu făcea 
ca poporul să audă și să vadă toate acestea, ca și cum ar fi 
fost materiale, deși realitatea lor era duhovnicească și nu 
fizică. Verbul, cu forma aceasta impersonală, este folosit 
și în basmele și poveștile românești, notând mai adesea o 
nuanță care ține de ireal, de fabulos. Se vede că a fost 
preluat din Sfânta Scriptură (sau din Viețile Sfinților, 
eventual), acordându-i-se un sens „după ureche” și care 
nu este propriu textului biblic sau hagiografic.  

648 Se spune că poporul vedea cu sensul de: 
percepea. Adică: vedea și auzea și simțea deopotrivă. Cei 
din vechime considerau că vederea este un simț plenar, 
că este cel mai puternic dintre cele cinci simțuri ale 
omului. De aceea, prin a vedea se putea desemna orice 
simț și chiar puterea de a raționa sau de a înțelege în 
mod spiritual, sens care s-a păstrat până astăzi. 
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făclii [lampadas] și sunete de trâmbițe și 
muntele fumegând” (Ieș. 20, 18).  

Și puțin după [acestea]: „Și stătea”, 
zice, „tot poporul la depărtare. Dar Moise 
a intrat [intravit] în norul/ întunericul 
[nebulam] unde era Dumnezeu și a zis 
Dumnezeu către Moise” (Ieș. 20, 21) etc. 

Ce [altceva] să zicem de aici649, dacă 
nu [aceea] că nimeni nu este atât de nebun 
încât să considere că fumul, focul, norii și 
întunericul sau altceva de acest fel ar 
putea constitui firea Cuvântului și a 
Înțelepciunii lui Dumnezeu, Care este 
Hristos, sau a Duhului Sfânt?  

Căci despre Dumnezeu Tatăl, nici 
arienii nu îndrăznesc niciodată să afirme 
aceasta. 

Așadar, toate acestea s-au făcut 
pentru a sluji Creatorului prin creatura/ 
slujnica [Sa], și au fost arătate în con-
formitate cu simțurile omenești, pentru 
pogorământ[ul pe care l-a făcut Dumne-
zeu].  

Dacă nu cumva, poate, pentru că s-a 
zis că „Moise a intrat  în norul/ întunericul 
unde era Dumnezeu”, aici gândirea tru-
pească judecă, despre popor, [crezând] că, 
într-adevăr, a văzut nor, [și că] Moise, 
înăuntrul norului, cu adevărat, a văzut cu 
ochii trupești pe Fiul lui Dumnezeu, 
despre Care ereticii deliranți [delirantes 
haeretici] vor [să spună că poate] să fie 

                                         
649 Ce concluzie să tragem din cele arătate mai 

sus.  
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văzut în firea/ esența Sa [in Sua 
substantia]650.   

Moise l-ar fi văzut pe El cu ochii 
trupești, desigur, [doar] dacă [putem crede 
că] se poate vedea cu ochii trupești nu 
numai Înțelepciunea lui Dumnezeu, Care 
este Hristos, ci chiar și orice lucru [lăun-
tric] al omului și orice fel [de a fi] al 
înțelepciunii [umane]651.  

Sau pentru că este scris despre bătrâ-
nii lui Israel că „au văzut locul unde 
stătuse [steterat] Dumnezeul lui Israel” și 
pentru că „sub picioarele Lui [era ceva] ca 
lucrarea pietrei safirului și ca înfățișarea 
tăriei cerului [aspectus firmamenti coeli]” 
(Ieș. 24, 10), pentru aceasta ei vor fi crezut 
că a stat Cuvântul și Înțelepciunea lui 
Dumnezeu, [chiar] în spațiul unui loc pă-
mântesc [in spatio loci terreni]. 

[Și-au închipuit una ca aceasta despre 
Înțelepciunea], Care „se întinde cu putere 
de la [o] margine la [altă] margine [a 
lumii] și le orânduiește pe toate [cele din 
univers] într-un mod plăcut/ dulce 
[suaviter]” (Înțel. lui Sol. 8, 1). Și [au 
gândit] pe Cuvântul lui Dumnezeu a fi 
schimbător [mutabile]652, [pe Cel] prin 

                                         
650 Sfântul Augustin afirmă, aici, același lucru pe 

care îl va susține și Sfântul Grigorie Palama împotriva 
doctrinei romano-catolice. În conformitate cu cele spuse 
aici, romano-catolicii sunt „ereticii deliranți” despre care 
vorbește Sfântul Augustin. 

651 Dacă cele spirituale ale omului sau cugetarea 
lui nu se pot vedea cu ochii trupești, cu atât mai mult 
Dumnezeu nu se poate vedea cu ochii trupești. 

652 Au crezut despre Fiul lui Dumnezeu că nu are 
pretutindenitate/ ubicuitate, ca un Dumnezeu adevărat, 
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Care toate s-au făcut (In. 1, 3), încât [au 
ajuns la blasfemia de a cugeta că El] Se și 
reduce/ contrage [pentru a fi într-un sin-
gur loc] și Se și extinde! 

De astfel de gânduri să curățească 
Domnul inimile credincioșilor Săi! 

Dar, prin creatura supusă, după cum 
am spus adesea, acestea toate văzute și 
sensibile [visibilia et sensibilia] sunt 
arătate [exhibentur] spre a-L indica [ad 
significandum] pe Dumnezeu cel nevăzut 
și totodată inteligibil, nu numai pe Tatăl, 
dar și pe Fiul și pe Sfântul Duh, „de la Care 
[sunt] toate, prin Care [sunt] toate și în 
Care [sunt] toate” (Rom. 11, 36). Deși „cele 
nevăzute ale lui Dumnezeu sunt văzute de 
la crearea lumii, înțelegându-se din cele 
care sunt făcute [, din făpturi], adică 
veșnica Lui putere și dumnezeire” (Rom. 1, 
20).  

 
26. Dar în ceea ce privește această 

[problemă] pe care am ridicat-o, nu văd 
nici în muntele Sinai, în ce fel S-a arătat și 
a vorbit în mod personal, fie Treimea 
Dumnezeu [Deus Trinitas], fie Tatăl, sau 
Fiul, sau Duhul Sfânt, prin toate acelea 
care se arătau înfricoșătoare pentru sim-
țurile celor muritori. 

Cu toate acestea, cineva, [plecând] de 
aici, [ne-]ar putea îngădui o interpretare 
umilă și nesigură, fără a o afirma cu 
îndrăzneală.  

                                                                                    
ci că se mută dintr-un loc într-altul, ca o creatură 
oarecare, care este limitată. 
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[Și anume:] dacă se poate înțelege [că 
S-a arătat] una dintre persoanele Treimii, 
de ce să nu Îl înțelegem mai degrabă pe 
Duhul Sfânt [în această situație], când, 
acolo, a fost dată însăși Legea pe table de 
piatră. [Fiindcă] se spune că erau „scrise cu 
degetul lui Dumnezeu” (Ieș. 31, 18), care 
nume știm că Îl indică, în Evanghelie, pe 
Duhul Sfânt (Lc. 11, 20). 

Și s-au numărat cincizeci de zile de la 
uciderea mielului și de la sărbătorirea 
Paștilor, până în ziua în care s-au petrecut 
acestea în muntele Sinai. După cum, după 
Patima Domnului, de la Învierea Lui s-au 
numărat cincizeci de zile și [apoi] a venit 
Duhul Sfânt făgăduit de Fiul. 

Și în chiar venirea Lui, despre care 
citim în Faptele Apostolilor, S-a arătat prin 
împărțirea limbilor de foc și S-a așezat 
peste fiecare dintre ei (Fapt. 2, 1-4). Ceea 
ce corespunde Ieșirii, unde este scris: „Iar 
muntele Sinai fumega tot, din cauză că Se 
pogorâse Dumnezeu în el, în foc” (Ieș. 19, 
18).  

Și ceva mai departe: „Înfățișarea”, 
zice, „slavei Domnului [era] ca focul 
arzător pe culmea muntelui, în fața fiilor 
lui Israel” (Ieș. 24, 17). 

Iar dacă acestea s-au făcut pentru 
acest motiv, pentru că nici Tatăl, nici Fiul, 
acolo, nu Se puteau arăta în acel mod fără 
Duhul Sfânt, Care trebuia să scrie însăși 
Legea, [atunci] cu adevărat cunoaștem că 
Dumnezeu S-a arătat acolo nu prin ființa 
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Sa, care rămâne nevăzută și neschimbată, 
ci prin vederi care păreau create653.   

Dar, pe cât poate cuprinde puterea de 
înțelegere a minții mele, [pot considera că] 
nu vedem o anumită persoană din Treime, 
[indicată aici] printr-un anume semn per-
sonal.  

  
 

  

                                         
653 Pentru că, în mod extatic, au văzut lucruri care 

păreau materiale, create, trupești dar ele erau dumne-
zeiești.  
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Capitolul XVI 
 
 
27. Există, de asemenea, [și o altă 

problemă], care obișnuiește să tulbure pe 
majoritatea [oamenilor]. Pentru că este 
scris: „Și a grăit Domnul către Moise față 
către față, așa cum vorbește cineva cu 
prietenul său” (Ieș. 33, 11). [Și îi tulbură și 
locul acela,] unde puțin mai departe Moise 
zice, de asemenea:  „Dacă, deci, am  aflat 
har înaintea Ta, arată-mi-Te mie pe Tine 
Însuți, în mod deslușit, ca să Te văd pe 
Tine, ca să fiu [ca unul care] am aflat har 
înaintea Ta și ca să știu că poporul Tău 
este acest neam” (Ieș. 33, 13). Și ceva mai 
departe, iarăși a zis Moise către Domnul: 
„Arată-mi mie slava Ta” (Ieș. 33, 18). 

Din toate câte s-au făcut mai înainte, 
[ereticii] presupuneau că Dumnezeu era 
văzut prin ființa Sa, [și], de aici, [oameni] 
nenorociți/ nemernici au crezut că nu prin 
[vederi extatice, care păreau] creatură, ci 
prin Sine Însuși este văzut Fiul lui Dumne-
zeu.   

Iar [dacă] Moise a intrat în întuneric/ 
în nor, se înțelegea că pentru aceasta a 
intrat, ca să fie arătat întunericul adânc 
[caligo nebulosa], cu adevărat, ochilor 
poporului. Dar ce este aceasta că el, 
înăuntru [, în întuneric,], [putea] să audă 
cuvintele lui Dumnezeu, la fel cum 
contempla fața Lui? Și în ce fel s-a spus: „a 
grăit Domnul către Moise față către față, 
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așa cum vorbește cineva cu prietenul său” 
(Ieș. 33, 11)?  

Și iată, la fel a zis: „Dacă am aflat har 
înaintea Ta, arată-mi-Te mie pe Tine 
Însuți, în mod deslușit” (Ieș. 33, 13). 

[Pentru că, el] cunoscuse, cu sigu-
ranță, că vedea trupește [corporaliter]654. 
Și, în același timp, căuta adevărata vedere a 
lui Dumnezeu, [văzută] în mod duhov-
nicește [spiritualiter].  

Evident, acea vorbire care se făcea 
prin glasuri, era astfel făcută/ modificată 
[modificabatur], ca și cum ar fi fost un 
prieten vorbind cu prietenul său. Dar cine 
Îl vede pe Dumnezeu Tatăl cu ochii 
trupești? Și cine Îl vede cu ochii trupești 
pe Acela, Care „la început era Cuvântul și 
Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu 
era Cuvântul”, [și] „prin Care toate s-au 
făcut” (In. 1. 1, 3)? Și, [tot la fel,] cine Îl 
vede cu ochii trupești pe Duhul Înțelep-
ciunii? Dar ce înseamnă [, zic ereticii,] 
„arată-mi-Te mie pe Tine Însuți, în mod 
deslușit, ca să Te văd pe Tine”, dacă nu: 
arată-mi mie ființa/ esența Ta [substan-
tiam Tuam]? 

[Dar noi, dimpotrivă, gândim:] dacă 
nu ar fi zis Moise acestea, i-am fi suportat, 
într-o oarecare măsură, să fie proști 
[stulti], [pe cei] care cred că ființa lui 
Dumnezeu a fost văzută cu ochii lui 
[Moise], datorită celor care s-au spus și s-

                                         
654 Nu în sensul că vedea ceva material/ grosier/ 

trupesc, ci în acela că vedea forme cunoscute ochilor și 
minții umane. 
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au făcut, [după cum au fost arătate] mai 
sus.  

Când, [de fapt], se demonstrează cu 
adevărat, în modul cel mai evident [cu 
putință, tocmai] aceasta: căci chiar dacă ar 
fi dorit aceasta [Moise], această [dorință] 
nu i-a fost împlinită.   

Cine poate îndrăzni [, așadar,] să 
spună că, prin forme asemănătoare [cu 
cele materiale], care de asemenea i-au 
apărut lui [Moise, ca și poporului], s-a 
arătat ochilor oricărui muritor nu creatura 
slujitoare lui Dumnezeu, ci ceea ce este 
Dumnezeu Însuși?  

 
28. Și aceasta, cu adevărat, pe care a 

grăit-o Domnul către Moise, după aceea: 
„nu vei putea să vezi fața Mea și să trăiești, 
căci nu poate omul să vadă fața Mea și să 
fie viu. Și a zis Domnul: Iată locul este în 
fața Mea [penes Me] și vei sta pe piatră, ca 
îndată să treacă slava Mea și te voi pune pe 
tine în vederea pietrei [in specula petrae]. 
Și voi pune peste tine mâna Mea, în timp 
ce voi trece. Și voi ridica mâna Mea și 
atunci vei vedea spatele Meu. Însă fața 
Mea nu se va arăta ție” (Ieș. 33, 20-23).    
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Capitolul XVII 
 
 
Nu în mod nepotrivit se obișnuiește a 

se înțelege că sunt prefigurate [, prin 
acestea,] cele în legătură cu persoana 
Domnului nostru Iisus Hristos, încât se 
consideră [că expresia] spatele Lui [repre-
zintă, în mod profetic,] trupul Lui, [adică 
trupul] în care S-a născut din Fecioară și a 
murit și a înviat. 

Prin ideea de spate [posterioritatem], 
sunt numite fie cele care urmează celor [ce 
sunt] muritoare655, fie [se indică] ceva [ce 
este] aproape de sfârșitul veacurilor656, 
fiindcă se consideră că [trupul] a fost 
primit [de Fiul lui Dumnezeu] mai târziu 
[posterius]. Dar fața Lui [este] acel chip al 
lui Dumnezeu, în care [fiind], n-a socotit o 
răpire a fi egal cu Dumnezeu Tatăl (Filip. 2, 
6), pe care nimeni, cu adevărat, nu o poate 
vedea și să trăiască.  

Sau pentru că vom vedea față către 
față, după cum zice Apostolul (I Cor. 13, 
12), după [ce va trece] această viață, în care 
„suntem departe de Domnul” (II. Cor. 5, 6) 
și unde „trupul care este stricăcios îngreu-
iază sufletul” (Înțel. lui Sol. 9, 15). 

                                         
655 Adică cele viitoare, veșnice. După moartea 

Domnului este învierea Domnului, înălțarea Lui și 
șederea de-a dreapta Tatălui. Se înțelege de aici că pe 
acestea le-a văzut Sfântul Moise, în mod prefigurat/ 
profetic. 

656 Adică întruparea Fiului lui Dumnezeu. 
Conform acestei interpretări, pe aceasta a văzut-o 
profetic Sfântul Moise, atunci când a văzut spatele lui 
Dumnezeu. 
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Căci despre această viață se spune în 
psalmi: „Dar toate sunt deșertăciuni, tot 
omul ce viază” (Ps. 38, 8). Și iarăși: „Căci 
nimeni dintre cei vii nu se va îndreptăți 
înaintea Ta” (Ps. 142, 2). În care viață, 
așadar, după [cum spune] Ioan, „încă nu s-
a arătat ce vom fi. Totuși știm”, zice, „că 
atunci când Se va arăta, vom fi asemenea 
Lui [similis Ei erimus]. Pentru că Îl vom 
vedea precum este” (I In. 3, 2)657. 

Se dorește a se înțelege, desigur, că [Îl 
vom vedea astfel] după această viață, când 
vom scăpa de datoria morții și vom primi 
făgăduința învierii. Sau că, încă de pe 
acum, în măsura în care înțelegem duhov-
nicește pe Înțelepciunea lui Dumnezeu, 
prin Care toate s-au făcut, tot pe atât 
[trebuie] să murim pentru simțirile 
trupești. Așa încât, privind această lume ca 
moartă pentru noi, să murim, de ase-
menea, și noi înșine pentru această lume și 
să zicem ceea ce a spus Apostolul: „Lumea 
este răstignită pentru mine și eu pentru 
lume” (Gal. 6, 14). 

Despre această moarte, de asemenea, 
a zis: „Dacă, deci, sunteți morți cu Hristos, 
de ce încă mai judecați [decernitis], ca și 
cum ați fi trăitori în această lume?” (Col. 2, 
20). De aceea, nu în mod nedrept [se 
spune că] nimeni nu va putea să vadă fața 
[Lui] – adică însăși revelarea [manifestati-
onem] Înțelepciunii lui Dumnezeu – și să 

                                         
657 „Precum este” nu înseamnă vederea ființei lui 

Dumnezeu, de către Sfinți, ci vederea slavei Lui, în mod 
plenar, în Împărățiea Sa. 
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fie viu. [Aceasta], cu adevărat, este însăși 
vederea pe care tânjește să o contemple 
oricine îndrăznește să-L iubească pe 
Dumnezeu din toată inima și din tot 
sufletul și din tot cugetul [ex tota mente].  

[Iar] cel ce îndrăznește [să îl iubeas-
că] și pe aproapele [său] ca pe sine însuși, îl 
zidește [aedificat], de asemenea, [duhovni-
cește] și pe aproapele, atât cât poate, spre 
[a ajunge și el la] această contemplare. [De 
aceea,] în aceste două porunci se cuprind 
toată Legea și Profeții (Mat. 22, 37-40).  

De altfel, acest lucru este arătat în 
[faptele lui] Moise însuși. Deoarece, atunci 
când, datorită iubirii pentru Dumnezeu, 
care ardea [în el] în mod deosebit, a zis: 
„Dacă, deci, am  aflat har înaintea Ta, 
arată-mi-Te mie pe Tine Însuți, în mod 
deslușit, ca să Te văd pe Tine, ca să fiu [ca 
unul care] am aflat har înaintea Ta”, a 
adăugat imediat, de asemenea, datorită 
iubirii pentru aproapele: „și ca să știu că 
poporul Tău este acest neam” (Ieș. 33, 13).  

Aceasta este deci vederea care răpește 
[rapit] orice suflet rațional cu dorirea Lui, 
[care] cu cât [este] mai arzătoare, cu atât 
[este] mai curată, [și] cu cât [este] mai 
curată, cu atât [este] mai înălțătoare spre 
cele duhovnicești. Și cu cât mai mult 
[omul] se înalță spre cele duhovnicești, cu 
atât mai mult moare pentru cele materiale. 

Dar atâta timp cât „suntem departe 
de Domnul și umblăm prin credință, iar 
nu prin vedere” (II. Cor. 5, 6-7), prin însăși 
credința [noastră] trebuie să vedem spate-
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le lui Hristos, care este trupul [Lui], adică 
stând pe temelia tare a credinței, pe care o 
simbolizează piatra. Și [trebuie] să privim 
la ea având o vedere extrem de sigură, 
adică [stând] în Biserica sobornicească/ 
universală, despre care s-a spus: „Și pe 
această piatră voi zidi Biserica Mea” (Mt. 
16, 18). 

Căci, cu adevărat, cu cât iubim mai 
mult [pe Domnul], pentru ca să dorim să 
vedem fața lui Hristos, cu atât mai mult 
recunoaștem, în spatele Lui658, cât de mult, 
mai întâi, ne-a iubit Hristos pe noi.  

 
29. Dar în însuși trupul, credința în 

învierea Sa mântuiește și îndreptează: 
„Căci dacă vei crede”, zice, „în inima ta, că 
Dumnezeu L-a sculat pe El [pe Hristos] 
din morți, vei fi mântuit” (Rom. 10, 9). Și 
iarăși: „Care a fost dat”, zice, „pentru 
păcatele noastre și a înviat pentru îndrep-
tarea noastră” (Rom. 4, 25).  

De aceea, răsplata credinței noastre 
este învierea trupului Domnului. Căci 
chiar și vrăjmașii Săi cred că trupul [Lui] a 
murit pe Crucea pătimirii Sale, dar [ei] nu 
cred [și faptul că] a înviat. [Dar] noi 
credem [în învierea Sa] cu cea mai mare 
putere și o vedem ca și cum am privi-o de 
pe tăria pietrei [credinței], unde [stând] cu 
nădejde sigură, „așteptăm înfierea [noas-
tră], mântuirea trupului nostru” (Rom. 8, 
23). Pentru că aceasta nădăjduim în 
mădularele lui Hristos, care suntem noi 

                                         
658 În Întruparea Lui. 
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înșine: că [ele] au fost desăvârșite în el [în 
trupul Lui], așa cum Îl cunoaștem [pe Cel 
ce este] Capul nostru, prin sănătatea 
credinței [fidei sanitate]. 

De aceea, nu a vrut să fie văzut 
spatele Său, decât atunci când a trecut, 
pentru ca să credem în învierea Sa. Căci 
numim Trecere ceea ce cuvântul evreiesc 
numește Paști. De aceea și Ioan Evanghe-
listul spune: „Înaintea zilei sărbătorii 
Paștilor, știind Iisus că a venit ceasul Lui, 
ca să treacă din această lume la Tatăl” (In. 
13, 1) [etc]. 

 
30. Totuși, cei care cred aceasta, dar 

nu cred în [Biserica] Sobornicească, ci cred 
în schisme sau în alte erezii, nu văd spatele 
Domnului din locul care este în fața Lui 
[penes Eum].  

Căci ce vrea [să-i spună] lui [Moise] 
prin ceea ce zice Domnul: „Iată locul este 
în fața Mea [penes Me] și vei sta pe piatră” 
(Ieș. 33, 21)? Ce loc pământesc este în fața 
Domnului, dacă nu aceasta [, Biserica,] 
este în fața Lui: [cea] care se atinge [attin-
git] duhovnicește de El?   

Căci ce loc [de pe pământ] nu este în 
fața Domnului, Care „se întinde [attingit] 
cu putere de la [o] margine la [altă] 
margine [a lumii] și le orânduiește pe 
toate [cele din univers] într-un mod 
plăcut/ dulce [suaviter]” (Înțel. lui Sol. 8, 
1)? Despre Care s-a spus că șade pe cer și că 
pământul [este] scăunelul/ taburetul [sca-
bellum] picioarelor Lui. Și Care a zis: „Ce 

409



casă Îmi veți zidi Mie? Și care loc [este] 
pentru odihna Mea? Nu mâna Mea a făcut 
toate acestea [câte există]?” (Is. 66, 1-2). 

Dar prin locul din fața Lui, în care se 
stă pe piatră, se înțelege, în mod evident, 
însăși Biserica Sobornicească, unde cel 
care crede în învierea Lui vede Paștile 
Domnului în întregime, adică trecerea 
Domnului și [vede] spatele Său, adică tru-
pul Lui [înviat]. 

„Și vei sta pe piatră”, zice, „ca îndată 
să treacă slava Mea” (Ieș. 33, 21-22). De 
fapt, suntem întăriți pe piatră, ca îndată să 
treacă puterea [majestas] Domnului în 
slava [in clarificatione] Domnului, Care 
înviind se înalță la Tatăl. Și însuși Petru 
atunci a fost întărit, ca să predice cu 
credință, care mai înainte de a fi întărit, 
din pricina fricii, a negat [de trei ori că 
este ucenicul Lui] (Mt. 26, 70-74). [Căci] 
deși, într-adevăr, prin preștiința [lui 
Dumnezeu, Sfântul Petru] a fost așezat în 
vederea pietrei, totuși mâna lui Dumnezeu 
era pusă asupra sa ca să nu vadă. 

Pentru că [Sfântul Petru] trebuia să 
vadă spatele Lui, iar El nu trecuse încă, 
adică de la moarte la viață, căci încă nu 
fusese slăvit prin înviere. 

 
31. Continuă la Ieșirea și zice: „voi 

pune peste tine mâna Mea, în timp ce voi 
trece. Și voi ridica mâna Mea și atunci vei 
vedea spatele Meu” (Ieș. 33, 22-23). [De 
aceea,] mulți israeliți, a căror icoană 
[figura] era atunci Moise, după învierea 
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Domnului au crezut în El, văzând spatele 
Lui, ca și cum ar fi fost luată acum mâna 
Lui de pe ochii lor. 

De aceea și Evanghelistul amintește o 
profeție a lui Isaia [care grăiește] în acest 
fel: „Îngroașă inima acestui popor și 
închide urechile lor și îngreuiază ochii lor” 
(Is. 6, 10; Mt. 13, 15).  

De fapt, nu este fără sens a se 
înțelege în psalm că vorbește în numele 
lor/ ca din persona lor [ex eorum persona]: 
„Căci ziua și noaptea s-a îngreuiat mâna 
Ta asupra mea” (Ps. 31, 4). Ziua, probabil, 
atunci când a făcut minuni evidente și nu 
a fost recunoscut de către ei, iar noaptea, 
când a murit în patimi și când au crezut, 
fără îndoială, că a fost eliminat și ucis 
precum un om oarecare.  

Dar pentru că a trecut ca ei să vadă 
spatele Lui, [și] predicându-le lor Aposto-
lul Petru faptul că Hristos trebuia să 
pătimească și să învieze, au fost străpunși 
de durerea pocăinței (Fapt. 2, 37- 41). Și s-a 
împlinit astfel în cei botezați ceea ce se 
spune la începutul acelui psalm: „fericiți 
cei cărora li s-au iertat nedreptățile și [cei 
cărora] li s-au acoperit păcatele” (Ps. 31, 1). 

De aceea, după ce s-a spus că „s-a 
îngreuiat mâna Ta asupra mea”, ca și când 
[trebuia ca], trecând Domnul, să Își 
retragă mâna [de pe ochii lor] și să vadă 
spatele Lui, urmează [apoi] glasul celui 
îndurerat, care se mărturisește și care 
primește cu credință [să vadă] Învierea 
Domnului pentru iertarea păcatelor: 
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„Întors am fost”, zice, „în suferința mea, 
când ghimpele Tău mă împungea. Am 
cunoscut păcatul meu și n-am ascuns 
nedreptatea mea. Am zis: mărturisi-voi 
nedreptatea mea Domnului, împotriva mea, 
și Tu ai iertat nedreptatea inimii mele” (Ps. 
31, 5-6). 

Ceea ce înseamnă că nu trebuie nici 
să ne învăluim atât de mult în norul trupu-
lui659, încât să gândim că fața Domnului 
este cu adevărat nevăzută, iar spatele [Lui] 
este cu adevărat vizibil [dorsum vero visi-
bile], din moment ce S-a arătat în chipul 
robului și în oarecare mod vizibil.    

Iar în [ceea ce privește] chipul lui 
Dumnezeu, [să fie] departe de noi un 
asemenea gând! [Să fie] departe de noi 
[gândul] că Cuvântul lui Dumnezeu și 
Înțelepciunea lui Dumnezeu are față [dacă 
e privit] dintr-o parte și are spate [dacă e 
privit] din altă parte, precum trupul 
omenesc. Sau [– Doamne ferește! –, să 
credem] că în orice vedere [extatică], 
[Dumnezeu] Se schimbă cu totul sau [că 
Se schimbă] după mișcare sau loc sau 
timp660.  

 
 32. De aceea, dacă Domnul Iisus 

Hristos S-a arătat în acele glasuri, care s-

                                         
659 În cugetarea trupească/ pământească. 
660 Adică să nu credem că Dumnezeu este Altul de 

fiecare dată când Se revelează, în funcție de Sfântul 
căruia i Se arată sau de condițiile istorice. Dumnezeu nu 
e condiționat de nimic, așa încât, oricând în istorie, 
Sfinții Îl văd pe același Dumnezeu, chiar dacă vederile 
extatice/ revelațiile sunt personale.  
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au făcut [în textul pe care l-am citat mai 
devreme, de] la Ieșirea, și în toate acele 
descrieri [cu forme] trupești, și dacă o dată 
a fost Hristos, după cum ne convinge 
studierea acelui pasaj, iar altă dată Duhul 
Sfânt, precum sugerează cele ce am spus 
mai sus, nu urmează din acestea 
[concluzia] că Dumnezeu Tatăl nu a fost 
văzut niciodată într-un fel sau altul, de 
către Părinți, într-o astfel de vedere 
[extatică].  

Căci multe astfel de vedenii [visa] s-
au făcut [de la Dumnezeu] în acele 
vremuri, fără ca să-L numească sau să-L 
indice în ele, în mod clar, pe Tatăl sau pe 
Fiul sau pe Duhul Sfânt.  

Și cu toate acestea, datorită unor 
semnificații foarte probabile și datorită 
multor indicii [indiciis] existente, [prea 
multe] ca să se poată zice că sunt cu totul 
întâmplătoare, [nu se mai poate susține] 
că Dumnezeu Tatăl nu S-a arătat niciodată 
Părinților sau Prorocilor sub anumite for-
me văzute [per aliquas visibiles formas].  

Căci au emis această părere aceia care 
nu au putut să înțeleagă unitatea Treimii 
din ceea ce s-a zis: „Iar Împăratului veacu-
rilor, veșnicului, nevăzutului, singurului 
Dumnezeu [etc]” (I Tim. 1, 17). Și: „pe Care 
niciun om nu L-a văzut, nici nu poate să-L 
vadă” (I Tim. 6, 16).   

Prin credința sănătoasă înțelegem că 
[aici este vorba despre] însăși ființa [sub-
stantia] înaltă și preaînaltă, dumnezeiască 
și nemutabilă/ neschimbătoare [a Prea-
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sfintei Treimi], de unde [rezultă] că și 
Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt sunt 
[concomitent] unul și singurul Dumnezeu.  

Dar acele vederi s-au făcut prin 
[chipurile unor] făpturi/ creaturi schim-
bătoare, supuse lui Dumnezeu, [Care este] 
neschimbător, [ele] arătându-L pe Dum-
nezeu nu așa precum este [non proprie 
sicuti est], ci în mod simbolic, în acord cu 
scopul lucrurilor și după cum cereau 
vremurile. 
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Capitolul XVIII 
 
 
33. Totuși, nu știu în ce fel înțeleg 

aceștia661, [faptul] că i S-a arătat lui Daniel  
Cel vechi de zile [Antiquus dierum], de la 
Care se înțelege că Fiul omului – Care 
pentru noi S-a făcut astfel – a primit 
Împărăția [cf. Dan. 7, 13-14]. Și anume de la 
Acela, Care Îi spune Lui în psalmi: „Fiul 
Meu ești Tu, Eu astăzi Te-am născut. Cere 
de la Mine și Îți voi da Ție popoarele 
[drept] moștenirea Ta” (Ps. 2, 7-8). Și Care 
toate le-a supus sub picioarele Lui (Ps. 8, 
6).   

Așadar, dacă și Tatăl Care dă 
Împărăția, și Fiul Care o primește i S-au 
arătat lui Daniel în formă trupească [in 
specie corporali]662, atunci în ce fel zic 
aceștia că niciodată Profeții nu L-au văzut 
pe Tatăl și, de aceea, că numai El singur 
este nevăzut? [Cum spun ei că numai Tatăl 
este Cel despre Care s-a zis:] „pe Care nici 
un om nu L-a văzut, nici nu poate să-L 

                                         
661 Ereticii care susțin că Tatăl nu S-a revelat 

niciodată în Vechiul Testament.  
662 Sfântul Augustin nu susține faptul că Sfântul 

Proroc Daniel ar fi văzut acestea cu ochii trupului, erezie 
împotriva căreia am văzut că autorul acestei cărți s-a 
exprimat de multe ori, inechivoc și cu vehemență. Este 
evident faptul că, atunci când vorbește despre vedere  sau 
formă trupească, Sfântul Augustin se referă la vederea în 
extaz a unor lucruri duhovnicești, care apar ca similare 
celor din realitatea obiectivă, materială. În cazul acesta, 
vrea să spună că Sfântul Daniel a văzut, sub o anumită 
formă/ ca o realitate concretă, cum Cel vechi de zile i-a 
dat Fiului omului „stăpânirea, slava și împărăția” (Dan. 7, 
13-14). 
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vadă” (I Tim. 6, 16)? Căci de aceea a spus 
Daniel:  „Am privit”, zice, „până când au 
fost așezate tronuri și Cel vechi de zile 
[Vetustus dierum] a stat. Și veșmântul Lui 
[era] alb ca zăpada și părul capului Lui 
[era] ca lâna curată.  

Tronul Lui [era] flacără de foc, roțile 
lui [erau] foc arzând663 și râu de foc ieșea/ 
curgea în fața Lui [trahebat in conspectu 
Ejus]. Și mii de mii Îi slujeau Lui și zeci de 
mii de zeci de mii stăteau înaintea/ în 
jurul Lui [assistebant Ei]. Și Judecătorul S-
a așezat și cărțile au fost deschise” etc 
(Dan. 7, 9-10).  

Și puțin mai încolo: „Am privit”, zice, 
„în vedenia nopții: și iată, [cineva] ca Fiul 
omului era venind cu norii cerului și a 
ajuns până la Cel vechi de zile [Veterem 
dierum] și a fost așezat în fața Lui. Și 
Acestuia [, Fiului omului,] I s-au dat 
stăpânirea, cinstea și împărăția. Și toate 
popoarele, semințiile și limbile Îi slujeau 
Lui. Stăpânirea Lui [este] stăpânire veșni-
că, care nu va trece, iar Împărăția Lui nu se 
va strica” (Dan. 7, 13-14). 

Iată-L pe Tatăl dând și pe Fiul pri-
mind Împărăția veșnică! Și Ambii sunt, în 
contemplarea profeției, într-o formă văzu-
ătă [visibili specie]664.  

Așadar, nu este [un lucru] nepotrivit 
a crede, de asemenea, că și Dumnezeu 

                                         
663 A se vedea și Iez. 10, 9. 
664 Adică într-o formă pe care Sfântul Profet o 

vedea cu ochii inimii, în mod extatic, și pe care 
conștiința sa o putea percepe și înțelege. 
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Tatăl obișnuiește să Se arate, în același 
mod665, celor muritori. 

 
34. Dar poate că cineva zice că Tatăl 

nu este văzut [tocmai] din acest motiv, [și 
anume] pentru că S-a arătat [Sfântului 
Daniel] în vederea somnului [in conspectu 
somniantis] [, adică în vis].  

Așadar, de aceea [Îl consideră] pe Fiul 
[că poate fi] văzut, [ca] și pe Duhul Sfânt, 
pentru că Moise a văzut toate acelea fiind 
treaz [vigilans]. 

[Aceasta este o judecată eronată], ca 
și cum [ai spune că] Moise L-a văzut, cu 
adevărat, pe Cuvântul și Înțelepciunea lui 
Dumnezeu, cu ochii trupești [carnalibus 
oculis].  

Sau că Duhul [Sfânt] se poate vedea. 
Sau [că se poate vedea chiar duhul] 
omenesc, cel care dă viață acestui trup [al 
nostru], ori [nu se poate vedea nici măcar] 
acest [duh] material [corporeus]666 pe care 
îl numim vânt.  

Cu cât mai puțin [, așadar, nu poate fi 
văzut cu ochii trupești] Acela [care este] 
Duhul lui Dumnezeu, Care depășește toate 
mințile oamenilor și ale Îngerilor prin ine-
fabilitatea inexprimabilă a firii dumneze-

                                         
665 Ca și Fiul și Duhul Sfânt. Sfântul Augustin 

susține egalitatea în slavă și în cinste a persoanelor 
treimice. Dacă despre Tatăl nu se spune nicăieri în 
Scriptură că a fost trimis – așa cum observa undeva mai 
sus Sfântul Augustin – asta nu înseamnă că Tatăl nu Se 
arată în revelații/ în vedere extatică, ca și Fiul, ca și 
Duhul Sfânt, într-o anumită formă cognoscibilă celor 
care primesc revelația. 

666 Respirația umană.  
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iești667? Sau cine s-ar prăvăli într-o aseme-
nea greșeală, încât să îndrăznească să 
spună că Fiul sau Duhul Sfânt este văzut 
de către oamenii treji, iar Tatăl numai de 
către cei care dorm?  

Așadar, în ce sens acceptă ei [să 
creadă că numai] despre Tatăl singur [s-a 
spus]: „pe Care niciun om nu L-a văzut, 
nici nu poate să-L vadă” (I Tim. 6, 16)? Sau, 
când oamenii dorm, atunci ei nu mai sunt 
oameni? Sau Cel care poate să ia chip 
asemenea celui trupesc, în vedeniile celor 
care dorm, pentru  a Se arăta/ a Se simbo-
liza668 pe Sine [ad Se significandum], nu 
poate oare, [tot] pentru a Se arăta pe Sine, 
să ia același chip al făpturii trupești și 
pentru ochii celor treji? 

Pentru că ființa Lui însăși, [aceea] 
prin care El Însuși este ceea ce este, nu 
poate fi arătată celui ce doarme prin nicio 
asemănare trupească [nulla corporis 
similitudine] și nici celui ce veghează/ care 
e treaz [nu-i poate fi arătată] prin nicio 
formă trupească [nulla corporea specie]. 

                                         
667 Iată că, din nou, Sfântul Augustin neagă 

posibilitatea vederii cu ochii trupești a revelațiilor 
dumnezeiești.  

668 Formele trupești văzute în vedeniile 
dumnezeiești – pe care Sfântul Augustin are obiceiul de a 
le numi creaturi/ făpturi – sunt de fapt simbolizări sau 
întruchipări ale unor realități mai presus de cuvinte și de 
puterea de a descrie.  

Sunt realități pe care, de fapt, „nu se cuvine 
omului să le grăiască” (II Cor. 12, 4).  

Chiar Sfântul Daniel „a povestit [numai] ceea ce 
era mai de seamă” (Dan. 7, 1) din vedenia pe care a avut-
o, adică a spus pe scurt, ceea ce era esențial, pe cât s-a 
putut spune în cuvinte. 
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Și, cu adevărat, [aceasta nu este] 
numai ființa Tatălui, ci și a Fiului și a 
Duhului Sfânt.  

Să [zicem că] omitem atâta mulțime 
de pagini sfinte, precum și mulțimea 
interpretărilor lor, de unde [, studiindu-
le,] nimeni cu judecată sănătoasă nu 
îndrăznește să afirme că nicăieri nu S-a 
arătat ochilor persoana Tatălui, printr-o 
oarecare formă trupească – dar aici, 
precum am spus, să omitem acest lucru.  

Și [să vedem], cu adevărat, ce spun ei 
despre Părintele nostru Avraam, aceia care 
sunt mișcați de vedeniile celor care sunt 
treji, astfel încât să creadă că nu și Tatăl, ci 
numai Fiul și Duhul Sfânt S-au arătat 
privirilor oamenilor [, care vedeau întru-
chipări ce păreau] trupești?   

Pentru că Scriptura mai înainte zice 
că „S-a arătat [visus est] Domnul lui 
Avraam” (Fac. XVIII, 1), [în condițiile în 
care] S-au arătat nu unul sau doi, ci trei 
bărbați. Și despre niciunul dintre Ei nu s-a 
spus că stătea mai sus decât ceilalți [doi], 
[pentru că] niciunul nu strălucea cu mai 
multă slavă, niciunul nu făptuia ceva cu 
mai multă putere [decât ceilalți doi].  

 
35. În acea împărțire tripartită a 

noastră (supra, cap. 7), am hotărât să 
determinăm, mai întâi, dacă, prin acele 
chipuri/ forme creaturale [illas creaturae 
formas], S-a arătat Tatăl sau Fiul sau 
Duhul Sfânt. Sau [dacă S-a arătat] uneori 
Tatăl, alteori Fiul și alteori Duhul Sfânt. 
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Sau dacă, fără nicio diferență personală, 
[S-a arătat], precum s-a zis, Dumnezeu 
unul și singurul, adică însăși Treimea. 

De aceea, am studiat locurile Sfintei 
Scripturi [unde se vorbește despre aceas-
ta], pe care am putut [și] în măsura în care 
am considerat că este suficient [, pentru ce 
ne-am propus să cercetăm].  

După cum consider [că] analiza sme-
rită și atentă a tainelor dumnezeiești [, pe 
care am întreprins-o,] nu ne încredin-
țează de nimic altceva decât [de faptul că 
trebuie] să ne sfiim să spunem [, cu toată 
certitudinea,] care dintre persoanele 
Treimii a apărut vreunuia dintre Părinți 
sau Profeți, într-o oarecare formă trupeas-
că/ materială sau asemănare a trupului 
[omenesc].  

[Așadar, nu putem să ne pronunțăm,] 
decât dacă analiza relatării [scripturale] 
oferă anumite indicii credibile [în favoarea 
recunoașterii exacte a uneia dintre persoa-
nele Sfintei Treimi]. 

Căci firea însăși sau ființa sau esența 
[lui Dumnezeu] –  sau orice altă denumire, 
oricare ar fi ea, prin care se indică însăși 
ceea ce este Dumnezeu –, nu se poate 
vedea în formă trupească. 

Dar este de crezut, într-adevăr, că nu 
numai Fiul sau Duhul Sfânt, ci chiar și 
Tatăl, prin făptura supusă [Lui, ale cărei 
chipuri/ forme le ia Dumnezeu, în extaz, 
fără ca ele să fie materiale sau să fie văzute 
cu ochii trupești,] poate, pentru simțurile 
celor muritori, să-i dea formei trupești sau 
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asemănării [cu ea, puterea de a purta] 
simbolul Său [significationem Sui]. 

Așa stând lucrurile, să nu înaintăm 
[în dezbateri,] lungind fără măsură această 
a doua carte. [Iar] pe cele care rămân [încă 
de discutat și de cunoscut], să le vedem în 
cărțile care urmează669. 

 
 
 
 

 
 

 
  

                                         
669 Finalul cărții a doua a tratatului augustinian.  
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Primii episcopi ai Bisericii potri-
vit Constituțiilor apostolice 

 

 

Astfel670, [primul episcop] al Ierusali-
mului, a fost Iacovos [Ἰa,kwboj], fratele 
Domnului, care a fost omorât, al doilea a 
fost Simeon al lui Cleopa, iar al treilea a 
fost Iudas al lui Iacovos.  

Iar primul [episcop] al Chesariei 
Palestinei a fost Zacheos [Zakcai/oj], cel 
care a fost vameș, după care [a urmat] 
Cornilios și al treilea a fost Teofilos.  

[Primul episcop] al Antiohiei a fost 
Evodios [Euvo,dioj], [hirotonit] de către 
mine, Petru671, și [al doilea] a fost Ignatios, 
[care a fost hirotonit] de către Pavel672.    

Primul [episcop] al Alexandriei a fost 
Annianos [Ἀnniano.j], care a fost hirotonit 
[keceiroto,nhtai] de către Marcu, Evan-
ghelistul, al doilea a fost Avilios [Ἀbi,lioj], 
[hirotonit] de către Luca, și el Evanghelist.  

Pentru Biserica Romei, primul 
[episcop] a fost Linos [Li/noj] al Claudiei, 
[hirotonit] de către Pavel, iar Climis 
[Klh,mhj], după moartea lui Linos, a fost 
hirotonit ca al doilea [episcop], de către 
mine, Petru673.  

                                         
670 Traducere din limba greacă făcută de către Pr. 

Dr. Dorin Octavian Picioruș. După ediția: Constitutiones 
Apostolicae: textum graecum recognovit, praefatus est, 
annotationes criticas et indices subiecit, ed. Guil Ültzen, 
Ed. Suerini et Rostochii: Sumtibus Stillerianis, 1853, p. 
186-187.  

671 Sfântul Apostol Petru.  
672 Sfântul Apostol Pavel.  
673 Sfântul Apostol Petru.  
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[Primul episcop] al Efesului a fost 
Timoteos [Timo,qeoj], [hirotonit] de către 
Pavel, și [apoi] Ioannis, [hirotonit] de către 
mine, Ioannis674.  

Primul [episcop] al Smirnei a fost 
Ariston [Ἀri,stwn], apoi Strateas Loidos 
[Stratai,aj ò Lw,idoj] și al treilea Ariston.  

[Primul episcop] al Pergamului a fost 
Gheos [Ga,ioj] și al Filadelfiei a fost 
Dimitrios, [hirotonit] de către mine675.  

[Primul episcop de] Cheghrea a fost 
Luchios [Lou,kioj], al Critisului676 a fost 
Titos [Ti,toj], Dionisios [Dionu,sioj]677 în 
Atena, Martonis [Marqo,nhj] în Finichi Tri-
poleos [Foini,kh| Tripo,lewj], în Frigia 
Laodiceei a fost Arhippos [Ἂrcippoj], în 
Colosse a fost Filimon [Filh,mwn], în Beria 
Macedoniei a fost Onisimos Filimonos 
[Ὀnh,simoj ò Filh,monoj], Crischis [Krh, 
skhj] pentru Bisericile Galatiei, Achilas 
[Ἀku,laj] și Nichitis [Nikh,thj] pentru 
parohiile [tw/n paroikiw/n] Asiei, Crispos 
[Kri,spoj] pentru Biserica Eghinei. [Cu toții 
fiind hirotoniți] de către Pavel678.     

 
 

 
  

  

                                         
674 Sfântul Apostol Ioan.  
675 Presupun că e tot o asumare a Sfântului 

Apostol Ioan.  
676 Insula Creta. A se vedea:  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Creta.  
677 Sfântul Dionisie Areopagitul.  
678 Sfântul Apostol Pavel.  
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